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Szolnok Általános Rendezési Terve

A Budapesti Városépítési és Tudományos Tervező Intézet Rt. elkészítette Szolnok
megyei jogú város Általános Rendezési Tervét. Ez a terv egy településrendezési terv-
fajta, amelyet általában nagyobb települések, leginkább városok számára készítenek.
Az a rendeltetése, hogy területén felmérje a lakosság szükségleteit, és ezek minél tel-
jesebb kielégítésére meghatározza a tennivalókat. Hatálya a településre és a közigaz-
gatásába tartozó környezetre terjed ki, de feladata a településen túli, adott esetben
országos, sőt nemzetközi érdekek érvényesülésének helyi feltételeit is meghatározza.

Mindig a település egészével foglalkozik, az egyes részeket csak az összefüggések
elemeiként kezeli. A tervkészítés módszerének sajátossága, hogy a meglévő feszült-
ségek mellett a jövőben várhatók megoldását is keresi. Ehhez statisztikai-tudományos
módszerekkel modellezi a következő harminc év tendenciáit. Az ilyen tervek általában
ennyi időre szórnak.

Szolnok eddig is rendelkezett általános rendezési tervvel, amely 1990 előtt készült,
ezért központi fejlesztéseket feltételezett, és adottságként a társadalmi tulajdon túl-
súlyával számolt. Bár azóta aktualizálták, nem igazodhatott kellően az átalakult társa-
dalmi struktúrához, az önkormányzati intézményrendszerhez. Egyre érezhetőbbé vált
alkalmatlansága azokon a területeken, amelyeken a város életét az elkövetkező időkben
meghatározó döntéseket meg kellett alapozni. Halaszthatatlanná vált tehát egy új
szemléletű, aktualitását várhatóan hosszabb ideig megőrző terv elkészíttetése.

A tervezésre a Városépítési és Tudományos Tervezőintézet (VÁTI) Rt. kapott meg-
rendelést. Több évtizedes tapasztalatának és felkészült szakembereinek köszönhetően
ma is a szakma legjobbjaként ismerik. Többször készített Szolnokra rendezési tervet,
helyismerettel is rendelkezik. Ezért döntött az önkormányzat a VÁTI mellett, és ennek
helyességét ez elkészült munka minősége igazolja.

Az 1994-ben megkezdett munka első eredménye az úgynevezett metodika volt,
amelyben a tervező újszerű általános rendezési terv felépítésére tesz javaslatot. Ennek
megfelelően készült el a nagyon alapos és részletes vizsgálati munkarész, az igények,
adottságok és lehetőségek feltárásával. A szokásos módszerek mellett összehasonlító
elemzést végeztek más városokkal, és kikérték a lakosság véleményét is. A vizsgálat
összefoglalásaként készítették el a jelenlegi állapotot tükröző „diagnózist" és a szük-
séges kezelés leglényegesebb intézkedéseit megfogalmazó koncepciót, melynek meg-
alkotásában részt vettek a helyi szakemberek és a döntéshozók.

A vizsgálat nem mutatott ki olyan hiányt az indokoltnak tekinthető igényekben,
amelyek kielégítésére halaszthatatlan intézkedésekre lenne szükség. Megállapításai
közül talán az volt a legmeglepőbb, hogy Szolnok az összehasonlításra kiválasztott
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nagyvárosokkal csaknem minden tekintetben állja a versenyt, sőt egyes területeken,
mint például az iskolázottság vagy az alapfokú ellátottság, meg is előzi azokat. így a
koncepció talán legfontosabb javaslata nem műszaki, hanem propaganda jellegű: javí-
tani kell a város reális megítélését a helyi közvéleményben és az ország más telepü-
lésein élők szemében is. Ez segíthet a szolnoki értelmiség és más szakemberek
megtartásában, befolyással lehet a városba áramló fejlesztőképes tőke mennyiségére, a
munkahelyek megőrzésére és újabbak megteremtésére, ezáltal a lakosság hosszabb távú
életfeltételeire is.

A vizsgálat a város lehetőségeit a természeti adottságain alapuló idegenforgalomban,
és a földrajzi fekvésből eredő forgalmi csomópont szerepkörben találta leginkább hasz-
nosíthatónak. Az ezekben rejlő gazdasági előnyök kihasználására érdemes a fejlesztést
koncentrálni. A város teherviselési kötelezettségei a belterületek további növelésének
elkerülésével csökkenthetők. Műszaki megállapításai alátámasztották a városi szenny-
víztisztítás érdekében megkezdett beruházások szükségességét, és indokoltnak találtak
a városi közlekedési hálózat eddigi átalakítását, illetve a folyamatban lévő fejlesz-
téseket.

A koncepció tervvé formálásának első lépéseként készült el a terv programja. Ebben
mutatta be a tervező, milyen tennivalók várnak a város önkormányzatára, ha a megfo-
galmazott elképzeléseket meg szeretné valósítani. Szakmai, politikai és társadalmi
egyeztetés után az önkormányzati testület a szakbizottságok javaslataival kiegészített
programot elfogadta.

A programban megállapított intézkedések tervi feldolgozása a következő harminc
évben a Szolnok város fejlesztését vezénylő önkormányzati munka partitúrájául szolgál.
A dokumentum a város területeivel való gazdálkodás tervszerűségét biztosító területfel-
használási tervet, a szükséges intézkedéseket szemléltető intézkedési tervet és a fejlesz-
tések során figyelembe veendő feltételeket összefoglaló szabályozási tervet tartalmazza.

Az ÁRT az intézkedések között a város szerkezetét döntően megváltoztató beavat-
kozást nem tervez. Lényegesebb javaslatai a távolsági autóbusz-pályaudvar vasút-
állomás mellé történő áthelyezésére, az Alcsisziget és a tenyői üdülésre előkészített
terület használatára vonatkoznak.

A szabályozási tervrész az országos előírásoknál érzékenyebben, az adottságokat
jobban tisztelő módon szabályozza az építési tevékenységet. Ennek, az úgynevezett
helyi szabályozásnak felhasználásával készült a Kossuth tér környezetét, a Hullám utca
lakóterületet és Alcsiban a volt laktanyák területét részleteiben feldolgozó, beépítésüket
elősegítő tervsorozat. Talán ezek, a mellékletként készített tervek kevésbé sikerültek.
Úgy látszik, a finomabb részletek a távolból nem érzékelhetők. Ebben látok lehetőséget
a szakma szolnoki képviselőinek kárpótlására, amiért az ÁRT készítéséből kimaradtak.
A már elkészült részletes tervek élőbbé tétele és a sok, értéket rejtő terület feldolgozása
már az ő feladatuk legyen!

A terv feldolgozása korszerű informatikai eszközökkel történt. Ennek kezelésére, a
terv aktualitásának fenntartására, az építtetők naprakész információkkal való ellátására
felkészült a város Főépítészi Irodája.

Amennyiben Szolnok önkormányzata az ÁRT-t hatályba lépteti, ezzel együtt ren-
deletet hoz a természeti környezet és az épített környezet helyi védelméről. Rend-
szerébe építi a város területén érvényes részletesebb szabályozásra szolgáló rendezési
terveket, és szabályozza azoknak a területrészeknek a beépítését, amelyek idáig
ilyennel nem rendelkeztek. Nagyon kevés és indokolt kivételtől eltekintve megszünteti
az építési tilalmakat Szolnok város területén.
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Mint szolnoki polgár és szakember tartózkodtam a terv szubjektív megítélésétől.
Úgy érzem ugyanis, hogy a terv használata közben derülhet csak ki egyértelműen
alkalmassága, szándékolt újszerűségében rejlő időállósága. Remélem, hogy használói
közül senki nem vár tőle olyan csodát, hogy tudniillik az ÁRT mentesít a döntések
felelőssége, az aktualizálás mindennapos feladata alól. Szeretném hinni, hogy az önkor-
mányzat bizalmat ad a településtervező szakma itt élő képviselőinek, és a tervet teljessé
tevő további feladatokban igénybe veszi helyismeretüket, számít lokálpatriotizmusukra.

Szolnok Megyei Jogú Város Általános Rendezési Tervét a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium Szakmai Tervtanácsa 1997 áprilisában dicsérő véle-
ménnyel javasolta elfogadásra. A tervező és a megrendelő együttműködését példa-
értékűnek nevezte, a tervet és metodikáját pedig mintául ajánlotta más városok számára
készítendő általános rendezési tervekhez. Jó választás volt tehát, hogy az önkormányzat
a tervkészítést a VÁTI Rt-re bízta. Feltétlenül szükséges, név szerint is megemlékezni
a munka vezető tervezőjéről, Molnár Attila városrendező építészről és munkatársairól.
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