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I. ELİZMÉNYEK
A fenntartható fejlődés gondolatának megjelenéséig hosszú út vezetett. Először a természetvédelem
fogalma jelent meg, amely felismerte, hogy állat- és növényfajok pusztulnak ki, legalább néhány
kitüntetett fajt és területet meg kell védenünk. Ezt követte az a felismerés, hogy ez nem lehetséges, ha
szennyezzük a környezetünket, hiszen a környezetszennyezés nem ismer határokat, s nem áll meg a
védett területek határán.
Ám hamar belátták, hogy nem elegendő a szennyező anyagok kibocsátásának mérséklése, az
erőforrásokkal, egész környezetünkkel is racionálisan kell gazdálkodni. Ez a felismerés szülte a
környezetgazdálkodás gondolatát, amely a környezet és gazdaság ügyét igyekezett integrálni.
Végül megjelent a fenntartható fejlődés gondolata, amely a környezet, a gazdaság, és a társadalom
ténylegesen létező világát integrálja magába.
1983-ban ENSZ határozat alapján jött létre a Környezet és Fejlődés Világbizottsága, amely 1984 és
1987 között működött. Ez a szervezet hozta felszínre a fenntartható fejlődés fogalmát, ezután kapott
egyre nagyobb publicitást a koncepció.
1992-ben a Rio de Janeiróban tartott ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciája fogadta el,
többek között a Feladatok a 21. századra (AGENDA 21) dokumentumot, mely a fenntartható fejlődés
megvalósításának előttünk álló feladatait határozta meg.
A következő fontos esemény 1997-ben Kiotóban volt. Az elfogadott dokumentum a Kiotói
Jegyzőkönyv szerint harmincnyolc iparosodott, illetve átalakuló gazdasággal rendelkező ország vállalt
különböző mértékű emisszió-csökkentést vagy szinten tartást.
2002-ben Johannesburgban került sor a Fenntartható Fejlődés Világtalálkozójára. Ez a konferencia
tudatosította a kormányokban, az üzleti és a gazdasági szférában, illetve a társadalomban: a
fenntartható fejlődés koncepciója szerint kell gondolkodni és cselekedni.
Az Európai Tanács Göteborgban (2001) fogadta el az EU első fenntartható fejlődési stratégiáját. Ezt az
Európai Tanács 2002-ben Barcelonában egészítette ki, szem előtt tartva a Johannesburgban tartott
világtalálkozót. A jelenleg érvényben lévő dokumentum a 2006. júniusi Európai Tanács által
elfogadott, megújult Fenntartható Fejlődési Stratégia (SDS)
Magyarországon a kialakult koncepcióval a 2002-es johannesburgi konferencia után kezdtek
foglalkozni. Az uniós csatlakozás jelentősen felgyorsította a folyamattal kapcsolatos eseményeket.
Áttörés azonban nem történt, hiába készült el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007
júniusában. Az elkészített dokumentum túl általános, nem tartalmaz konkrét és mérhető célokat. Nem
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nyújt kellő útmutatást arra, milyen megközelítést kell alkalmazni a hosszú távú, átfogó, illetve a
területi szintű fejlesztési tervek elkészítéséhez.
Részben ez is az oka, hogy a fenntartható fejlődés koncepciója helyi szinten alig érzékelhető módon
jelenik meg. Hiába követelik meg az uniós pályázatok a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat, ha
ezeket a pályázók (pl. az önkormányzatok) kényszernek, betartandó kritériumnak tartanak. Az esetek
egy részében ráadásul a pályázat kiírói, illetve a közreműködő szervezetek sem következetesek a
fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok végrehajtatásában.
Az Országgyűlés által létrehozott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács megkereste Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy segítségével készítse el a város fenntartható fejlődési
stratégiáját (HF21) és az elkészült stratégia első két éves cselekvési tervét.
SZMJV Közgyűlése erről határozatot hozott, mely szerint a HF21 Stratégia elkészítésének határideje
2010. december 31., a Cselekvési terv elkészítésének pedig 2011. március 31.
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II. BEVEZETÉS

A HF21 akkor lehet hasznos a város számára, ha közérthető, reális és megvalósítható elképzeléseket
tartalmaz.
Ezért mindenekelőtt szükséges az ezzel kapcsolatos fogalmak tisztázása.
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.”
A fenntartható fejlődés fogalma összekapcsolta a környezetvédelmet a gazdaságpolitikával és a
társadalompolitikával. A három terület nem létezik a maga elkülönült valóságában. Az ember a
természet része, a gazdaság pedig sem az embertől, sem a természettől függetlenül nem működhet. Így
a fenntarthatóság nem áll három egyenrangú pilléren, célja a fenntartható társadalom, a környezet
feltétel, a gazdaság pedig eszköz a fenntarthatóság megvalósulásához.
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák rendszer
jellegűek. Így a fejlődés és a környezet ügye is összetartozó és együtt kezelendő. Ha a dolgok
egymással összefüggnek, akkor minden jelenségnek van oka, sőt az ok más összefüggésben okozat, és
annak is van oka. Bármely probléma megoldását szeretnénk előmozdítani, mindig a végső okokat kell
kutatnunk.
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A HF21 elkészítése során alapvető kritérium, hogy rendszerben gondolkodjunk. A helyi stratégia
akkor lehet jó, ha globális vonatkozásban is megállja a helyét. Igen nehéz olyan átfogó, közérthető,
helyi szinten is használható koncepciót kidolgozni, ami a gyakorlatban, és hosszútávon is
megvalósítható.
A stratégia elkészítése során a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Stratégia prioritásaiból indultunk ki. Ezek alapján határoztuk meg a helyi feladatokat.
A helyi szintre lebontott stratégiai célokhoz igyekeztünk konkrét folyamatokat, ezekhez konkrét
célokat rendelni.
A HF21 elkészítése során a következő menetrendet követtük:
1. SZMJV Közgyűlése határozatot fogadott el a helyi fenntartható fejlődési stratégia elkészítéséről. A
feladat elvégzésével a Fejlesztési Osztályt bízták meg.
2. Megvizsgáltuk a fenntarthatósággal kapcsolatos dokumentumokat / EU Megújult Fenntartható
Fejlődési Stratégiája, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, Helyi Feladatok a XXI. Századra,
Jövőkereső-NFT jelentés, idevonatkozó szakirodalom /
3. Értelmeztük a fenntarthatóság helyi vonatkozásait.
4. Az előzetes konzultációk során kialakítottuk a részvételi kapcsolatot a HF21 folyamatában
leginkább érdekelt vállalkozásokkal, társaságokkal:
• Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRT. Szolnok
• ALFA – NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.
• Ipari Park kft.
• Jászkun Volán Zrt.
Egyeztetés a társadalmi szervezetekkel. Egyeztetés a vállalkozásokkal.
Lakossági fórumokon és internetes honlapon (index.hu) a témával kapcsolatos vélemények
összegyűjtése.
5. HF 21 TERVEZET elkészítése.
6.

A TERVEZET önkormányzaton belüli egyeztetése, vélemények, javaslatok összegyűjtése,
beépítése az anyagba.

7. A módosított anyag társadalmi egyeztetése.
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8. A TERVEZET hivatalon belüli újbóli egyeztetése.
9. A végleges HF 21 elkészítése.
10. Bizottságokkal történő elfogadtatása.
11. Közgyűlés általi elfogadtatása.
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III. Kiindulási elvek

1. Nem az önkormányzatnak lesz fenntartható fejlődési stratégiája, hanem a városnak.
Ennek megfelelően az elkészítés is közös feladat. Abban részt vett a lakosság, társadalmi
szervezetek, vállalkozások, közintézmények, és mint koordináló az önkormányzat.

2. Elkészült az unió stratégiája, a kormány 2007-ben elfogadta a NFFS- t, ennek ellenére
nem történik érdemi előrelépés. Sem uniós, sem országos szinten nem rendeltek a stratégiához
konkrét cselekvési tervet. A koppenhágai klímacsúcs bizonyítja, hogy ezen a területen az
előrelépést a gazdasági, politikai érdekellentétek mellett az ismeretek és a felelős gondolkodás
hiánya akadályozza meg.
Helyi szinten közérthetőbben megfogalmazható a fenntarthatóság célja. Érvényesülhet a
szubszidiaritás elve, azaz a döntéseket azon a szinten kell meghozni, ahol a döntési
kompetencia a legindokolhatóbb. Azok a közösségek hozzanak döntést, amelyeket az érinteni
fog.
A HF 21 egyik célja, hogy bebizonyítsa, helyi szintről kiindulva, konkrét programmal,
mintaprojektekkel könnyebb eredményt elérni, bár az érdekellentétek és a szemléletbeli
hiányosságok jelen vannak.

3. Megvalósítható, nemcsak vágyakat megfogalmazó stratégia helyi szinten történő
kialakítása a jelenlegi gazdasági helyzetben igen nehéz.
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatok egy része jelentős anyagi ráfordításokat
igényel, más részük viszont e-nélkül is megvalósítható. Ennek megfelelően kialakítható olyan
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cselekvési program, amely előre sorolja azokat a feladatokat, amelyek nem igényelnek
ráfordítást, vagy ha igen, az pályázati forrásból biztosítható.
A HF 21 ezért kiemelten kezeli azokat a beavatkozásokat, amelyek kevés pénzből
megvalósíthatók és megtakarítást, profitot eredményeznek.

4. A HF 21 elkészítése során igen sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk. Ezek közül
szembeötlő volt, hogy bár a város illetve térség fejlődésében mindenki érdekelt,
mégis hiányzik az együttműködés. A stratégia akkor lehet sikeres, ha a közreműködők
folyamatosan konzultálnak egymással, a közös cél érdekében együttműködnek, közösen
pályáznak stb.
Az elkészített stratégia egy jelentős hozadéka lehet, hogy elkezdődhet egy közös gondolkodás,
amelynek eredménye az együttműködés lesz.

5. Az anyag összeállítása során a legfontosabb szempont az őszinteség, a fenntarthatóság
értékeihez, elveihez való ragaszkodás volt. Megállapításai ezért gyakran eltérnek a ma
megszokott értékítéletektől. Megpróbál felülemelkedni az egyéni, a csoport és a rövid távú
érdekeken. Igazodási pontjai nem a társadalmi részérdekek, hanem a fenntartható fejlődés
értékei.
Az utóbbi időben gyakran elhangzik, paradigmaváltásra van szükség. Kétségtelenül van ilyen
jellegű előrelépés, de számos területen a most készülő törvények, tervek, elképzelések nem
tükrözik az új szemléletet.

6. A HF 21 dokumentum stratégiai jellegű, ezért tartalmaz ugyan konkrét megvalósítandó
elképzeléseket, de nem célja a feladatokhoz forrásokat, felelősöket, határidőket rendelni. Ezt a
stratégia után elkészítendő két éves cselekvési terv fogja meghatározni.
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IV. Prioritások, célok és feladatok

A Magyar Köztársaság Kormánya által 2007-ben elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Stratégia a fenntarthatóságot veszélyeztető folyamatok és jelenségek alapján 11 prioritást jelölt ki.
Ezek a helyi önkormányzatok számára is kijelölnek irányokat és feladatokat.
A HF 21 elkészítése során az elfogadott kormánystratégiát vettük alapul, de figyelembe vettük az
alábbiakat:
- a prioritások, illetve a fenntarthatóságot veszélyeztető trendek, kiváltó okok között vannak átfedések
- a prioritások egy részénél az önkormányzat, illetve általában a helyi beavatkozások lehetősége
korlátozott (pl. a veszélyeztető trendek, kiváltó okok között igen sok helyen szerepel az államháztartás
helyzete)
- a megoldandó feladatok közül azokra kell helyeznünk a hangsúlyt, amelyeknél a helyi lehetőségek
hatékonyak lehetnek és biztosítottak - minden prioritáshoz rendeltünk megoldandó feladatokat, de
kiemelten kell kezelni a város helyzetéből, adottságaiból, lehetőségeiből kifolyólag hármat:

•

Egészségi állapot javítása

•

Fenntartható vízgazdálkodás

•

Energiagazdálkodás átalakítása

Az egészségmegőrzés, egészséges életmód nem csak azért szerepel kiemelten, mert a lakosság nagy
része a felmérések szerint ezt tartja a legfontosabbnak, hanem a város ezen a területen példaértékű
intézkedéseket hozott. Olyan egészségmegőrző, sport és egyéb ehhez kapcsolódó programot valósít
meg, amely követendő lehet más városok számára is.
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A fenntartható vízgazdálkodás a város számára kiemelt stratégiai feladat. Szolnok történelme során a
víz mindig jelentős szerepet töltött be. Talán először nyílik olyan lehetőség a város és környezete
számára, hogy a víz egyértelműen pozitív hatással lehet a város életére.
Az energiagazdálkodás átalakítása prioritás kiemelten történő kezelésének szempontja az előzővel
ellentétben éppen az, ezen a területen a város nem használta ki adottságait, pedig olyan lehetőségekkel
rendelkezik, amelyek jelentős gazdaságfejlesztést tennének lehetővé, jó hatással lenne a
foglalkoztatásra, a környezet minőségére, a vállalkozások helyzetére.
Az ezzel a prioritással kapcsolatos cselekvési terv, szorosan kapcsolódik a természeti értékek
védelméhez, a klímaváltozás elleni küzdelemhez, a versenyképesség erősítéséhez, a fenntartható
termelési eljárások és fogyasztási szokások erősítéséhez, azaz szinte az összes többi prioritással
kapcsolatba hozható.
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IV.1. Fenntartható népesedési politika

Miközben világviszonylatban a népesség exponenciálisan nő, a fejlett országok egy részében a
lakosság stagnálása és elöregedése tapasztalható, ami elkerülhetetlenül gazdasági-, társadalmi
visszaeséshez vezet a jövőben, ez konfliktusokkal jár.
Míg néhány évvel ezelőtt a városokat a vidéki körzetekből a jobb megélhetés reményében bevándorlók
duzzasztották föl, ma ezzel ellenkező folyamat figyelhető meg Szolnokon is. Csökken a város
népessége. Ennek első sorban a vidékre történő visszavándorlás, másodsorban a rossz demográfiai
helyzet az oka.
A fenntartható népesedési politika kialakítása, amely növeli a gyermekvállalási kedvet, biztosítja a
vállalt gyermekek nyugodt felnevelését, emellett kialakítja a harmonikus együttlét feltételeit a
különböző generációk között, hosszútávon az államháztartás helyzetétől függ.
A város vezetése szociológiai felmérést végeztetett az utóbbi években, amiből kiderült a fiatal
korosztály nagyobb része nem Szolnokon tervezi életét leélni. Felismerve ennek negatív
következményeit, az önkormányzat cselekvési tervet dolgozott ki, amely hosszú távon egy élhetőbb,
szebb, gazdaságilag fejlettebb várost kíván kialakítani (Szolnok Épül Program).
Rövidtávon elindította a „Szolnok Hazavár Programot”, amelynek célja, a fiatal diplomások
elvándorlásának megakadályozása. Ez egy ösztöndíj program, melybe a város helyi cégeket vont be,
ennek köszönhetően tanulmányi ösztöndíjat, valamint a diploma megszerzése után munkahelyet tud
biztosítani a jelentkezőknek.
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Cselekvési területek:

I.

A város társadalompolitikai szemlélete családpolitikai szemléletű legyen.

II. A gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot- családbarát
környezet kialakítása, otthonteremtés feltételeinek biztosítása, család- és
munkahelyprogramok, esélynövelő iskolarendszer kialakítása. Családok
összetartozását segítő közösségi és civil kezdeményezések támogatása.
III. A család, a gyermeknevelés és a munka összeegyeztetése foglalkoztatási és
munkajogi eszközökkel.
IV. Hosszabb távon fel kell készülni egy migrációs folyamatra. Ennek
bekövetkezési időpontja nehezen állapítható meg.
V.

A népesedési politika mellett figyelembe kell venni, hogy nálunk kiemelten
romlik a népesség szerkezete is. Ebből következően igen magasak a
társadalmi költségek (nyugdíjak, idősek egészségügyi ellátása stb.)
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IV.2. Az egészségi állapot javítása

Az egészségmegőrzés és az egészséges életmód1 az egyik legfontosabb fenntarthatósági cél, mivel
minden gazdasági, társadalmi folyamatra kihat.
A lakosság egészségi állapotának elemzésekor a környezeti és az életmódbeli tényezők mellett
tekintettel kell lenni a szociológiai és ökonómiai tényezőkre is. A lakosság társadalmi helyzete és
egészségi állapota összefügg egymással. A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi
összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, még attól a szinttől is elmarad, amit gazdasági-társadalmi
fejlettségünk lehetővé tenne. Aggasztó mértékű az egészségi állapot térségi és társadalmi
egyenlőtlenségei.
Környezet egészségügyi szempontból az egyik legfontosabb feladat az ivóvíz jó minősége, ez
Szolnokon biztosított. Nagyon fontos a levegő kémiai szennyezettségének, elsősorban a szálló por
koncentrációjának csökkentése. A környezet egészségügyi hatásbecslések egyértelműen kimutatják a
szálló por szennyezettség rövid és hosszú távú hatását a halálozásra. Már a határértékek betartása is
kimutatható egészségnyereséget eredményezne, ebből a szempontból a hosszú távú levegőminőség
javítás sokkal eredményesebb.

1

Megjegyzés: az egészségmegőrzéssel kapcsolatos részletes teendőket a HF 21 elfogadása után elkészítendő cselekvési terv
tartalmazza.
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A XXI. század népbetegsége az allergia és asztma, melynek kialakulásához többek között hozzájárul a
magas biológiai légszennyezettség, elsősorban az igen magas parlagfű koncentráció. Ezért továbbra is
indokolt a parlagfű koncentrációjának visszaszorítása.
Igen jelentős a klímaváltozás környezet egészségügyi hatása, elsősorban a magas hőmérséklet, illetve
hőhullámok hatása. A 2007. évi hőhullám kimutatható módon országosan több mint 1000 halálesetet
okozott. Az áldozatok 20%-a 65 évnél fiatalabb volt. Indokolt tehát a klímaváltozás hatásaival ilyen
szempontból is foglalkozni. Fel kell készülni a fertőző betegségek gyakoriságának növekedésére. A
megelőzés fontos eszköze a klímaváltozással kapcsolatba hozható megbetegedések felügyeleti
rendszerének kialakítása.
A jelenlegi egészségügy két alapvető problémával küszködik. Az egyik, hogy elsősorban fizikai
létünkre koncentrál, elhanyagolja azt a tényt, hogy a betegség a test fizikai, szellemi, érzelmi
harmóniájának megszűnésére vezethető vissza. Ennek kialakítása elképzelhetetlen a társadalmi és a
természetes környezet egészsége nélkül.
A másik probléma, hogy az egészségügy betegségüggyé válik, ahol a betegségmegelőzés helyett a
betegségkövető orvoslás dominál. Betegségmegelőzés hiányában a társadalombiztosítási kiadások egy
beteg társadalom kiadásait igyekeznek fedezni, és a betegségmegelőzésre már nem jutnak források.
Szolnok az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra nevelés területén az elmúlt években jelentős
sikereket ért el.
Példaértékű az évente két alkalommal megszervezésre kerülő szűrőprogram. Ezek hatékonyak és igen
népszerűek a lakosság körében. A programot folytatni kell, ki kell terjeszteni az onkológiai
szűrésekkel. Nehézséget okoz, hogy ezek elvégzése általában kihelyezett szűrésekkel nem végezhető
el. Ezen a területen igen fontos a lakossági tájékoztatás, ismeretterjesztés.
Nagy jelentőségű a HPV védőoltás bevezetése. A HPV- vírus elleni védőoltás ingyenes a 13 éves
lányok számára. A közel 100 000 Ft értékű oltóanyagot a TB nem támogatja, ezért a város támogatása
nélkül nem sikerülne ettől az egyre több áldozatot követelő betegségtől megóvni a szolnoki fiatalokat.
Jól kezelte a város a fertőző betegségekkel kapcsolatos teendőket (H1N1). Az egészséget fenyegető
veszélyek elleni küzdelemhez gyors és hatékony válaszadásra van szükség. Ezt gátolja, hogy az utóbbi
időben az ÁNTSZ létszámát jelentősen csökkentették. Az egészségügy ellátottsága nem biztosított, az
egészségügyi dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése nem megfelelő. Helyi szinten ezek a
problémák nem oldhatók meg.
Jelentős lehetőségeket jelent a város számára a MÁV kórház működése. Ebben az intézményben igen
jó

színvonalú,

elsősorban

a

mozgásszervi

betegségekre

koncentráló

gyógyítás

folyik.
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Igen sokat profitálhatna a város abból, ha a jelenlegi tevékenységet sikerülne bővíteni egy komplex
mozgásszervi rehabilitációs központtal, amiben hasznosítható lenne a rendelkezésre álló gyógyvíz.
A kiépített sportlétesítmények jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság tömegsporttal
kapcsolatos igényeit kielégítsék. Folytatni kell az oktatási intézmények létesítményekkel, eszközökkel
történő ellátását.
Az elvégzendő teendők közé tartozik az egészséggel kapcsolatos szemléletformálás, a megelőzés
fontosságának tudatosítása. Ebben nagy szerepe van a városban rendezett tömegsport és egyéb sport
rendezvényeknek.
A város (illetve a megye) rendelkezik ifjúságpolitikai koncepcióval. Ennek elkészítése során a
vizsgálatok azt mutatták jelenleg is jelentős problémát okoz az alkohol, drogfogyasztás és a
dohányzás. Fel kell készülni arra, hogy elsősorban a drog fogyasztás terén a kedvezőtlen trendek
folytatódnak. Szükség van az ifjúságpolitikai koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzésére.
Ezek akkor lehetnek sikeresek, ha a társadalom értékválságát kezeljük, olyan jövőképet vázolunk a
fiataloknak, amely tartalmas életet biztosít.
Igen fontos, hogy ez a generáció hasznosan tudja eltölteni szabadidejét. Ehhez a város adottságai igen
jók. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a sport és kulturális tevékenységekhez
a feltételek biztosítottak legyenek. Részben a Szolnok Épül program is ezt a acélt szolgálja.
Több prioritást is érint, de talán ehhez kapcsolható leginkább a Magyar Telekom által elindított T-City
Szolnok, a digitális város program. Ennek része az egészségügyi vészhelyzetek esetén alkalmazható
pánikgomb, amely a hirtelen bekövetkezett egészségügyi problémák esetén nyújt segítséget.
A városnak célszerű kihasználni a Magyar Telekom fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettségét
és az eddigi kezdeményezéseket továbbfejleszteni.
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Cselekvési területek:

I.

Szemléletformálás.

II. Olyan egészségmegőrző programot kell készíteni, amely figyelembe veszi az
éghajlatváltozás emberi szervezetre gyakorolt következményeit (szív- és
érrendszeri betegségek vezető halálokok térségünkben is- a szélsőséges
időjárási körülmények kimutatható módon befolyásolják gyakoriságukat). A
hirtelen és szokatlan légköri változások következtében növekszik a halálozás,
megváltozik a megbetegedések jellegzetes megoszlása a szív- és érrendszeri
betegségekben, az embólia és az agyvérzés kórállapotaiban, a metabolikus
kórképekben, továbbá az öngyilkosság és a közúti balesetek előfordulásában.
A gyakoribbá váló hőhullámokhoz kapcsolódóan a hőstresszhatás és a
pszichopatológiai tünetek gyakoribbá válnak. A klímaváltozás hatásaként az
allergén növények virágzási ideje megnyúlik, új allergén növények jelennek
meg. Mindezekre tekintettel kell lenni egy új egészségmegőrző program
kidolgozásakor.
III. A lakosságban és a gyógyító munkában részt vevők körében is ki kell
alakítani egyfajta holisztikus emberszemléletet, amely a test-szellem
harmóniájáról szól.
IV. Szűrőprogramok bővítése. Többek között fontos lenne a gyermekek
mozgásszervi szűrővizsgálata (erre lehetőséget nyújtana a MÁV kórház
Biomechanikai laboratóriuma).
V.

Egészséges életmódra nevelés. Iskolai testnevelés szerepének növelése.

VI. Tömegsport feltételeinek további javítása.
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IV.3. Társadalmi kohézió és a foglalkoztatás javítása

Mint az a bevezetőben szerepel a fenntarthatóság célja a fenntartható társadalom megvalósítása, a
környezet feltétel, a gazdaság pedig eszköz a fenntarthatósághoz.
A fenntartható társadalmat a társadalmi béke és biztonság jellemzi, amelyben a kohézió és a gazdaság
versenyképességének megteremtése egymással szoros kölcsönhatásban van.
Cél a társadalmi kohézió erősítése, a szociális biztonság elérése, a szegénység és a társadalmi
kirekesztés megszüntetése.
„A társadalmi kohézió olyan társadalmak jellemző tulajdonsága, melyek képesek biztosítani, hogy a
polgárok önbecsülésük feladása nélkül legyenek képesek harmonikusan együtt élni”
A társadalmi összetartozás gyengülése, az egyenlőtlenségek növekedése, a társadalmi kirekesztés és
diszkrimináció társadalmi konfliktusokhoz vezet.
Az elvégzendő feladatok között szerepel a társadalmi kohézió erősítése a szociális rendszerek
fejlesztése területén. Mindenki számára biztosítani kell egy társadalmi minimumot, az egyenlő
hozzáférés lehetőségének megteremtésével biztosítani kell a források, javak, jogok, szolgáltatások
terén a marginalizálódás, kirekesztődés elkerülését. Helyi szinten ez részben megvalósul. A tennivalók
nagy része a roma integrációval kapcsolatos. Amíg állami szinten ezzel kapcsolatban semmi
érdemleges nem történik, igen nehéz ezt egy városi közösségben megoldani.
A közösségfejlesztés és a társadalmi szolidaritás erősítésében nagy szerepe van a civil szférának. Ezen
a területen igen sok a tennivaló. Fontos az önszerveződő csoportok, önkéntes tevékenységek jogi és
gazdasági ösztönzése.
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A társadalmi béke, biztonság és jogállami keretek biztosítása szintén csak részben helyi feladat. Ezen
belül a bűnmegelőzés, illetve a bűncselekmények számának csökkentésére van helyi ráhatás (pl. a
térfigyelő kamerák felszerelése igen sikeres volt).
A munka révén jövedelemhez jutás és társadalmi integráció elősegítése területén szintén erősen
korlátozottak a helyi lehetőségek.
A jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzetben nem biztosított a munkához, illetve a munkaként elismert
tevékenységhez jutás.

Cselekvési területek:

I.

A társadalmi problémák jelentős része- elszegényedés, az inaktívak
demográfiailag is növekvő magas aránya, a falvak elnéptelenedése,
közszolgáltatások finanszírozási gondjai- egyetlen okra vezethető vissza:
kirívóan alacsony a foglalkoztatás szintje.

II. A társadalmi problémák jelentős része- elszegényedés, az inaktívak
demográfiailag is növekvő magas aránya, a falvak elnéptelenedése,
közszolgáltatások finanszírozási gondjai- egyetlen okra vezethető vissza:
kirívóan alacsony a foglalkoztatás szintje. A legfontosabb feladat ezen
változtatni.

III. Új munkahelyek teremtése- ezt a városban működő, illetve alakuló új
vállalkozások valósíthatják meg. Ehhez a városnak a vállalkozásbarát
környezet biztosításán túl egyéb lehetőségei is vannak – infrastruktúra
kialakítása, önkormányzati beruházások, közös pályázatok benyújtása
vállalkozásokkal, panelprogram fejlesztése, inkubátorházak kialakítása.
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IV. A város helyzeténél fogva alkalmas helyi élelmiszerek feldolgozására, egyben
ezek felvevő piaca is lenne. A magyar termékek, áruk, termelők, fogyasztók
védelme egyben növekvő piacot is eredményez.

V.

Atipikus foglalkoztatási formák kialakítása (részmunkaidő, távmunka,
önfoglalkoztatás)

VI. Versenyképes oktatás és képzés. Duális szakképzés, amely alapvetően a
vállalatoknál folyó gyakorlati képzésre épül, ezt csak kiegészíti a szakképzési
intézményekben folyó elméleti oktatás.

21

IV.4. A természeti értékek védelme

A természetes ökoszisztémák működőképességének megőrzése alapvető feltétele mind a gazdaság,
mind a társadalmi élet hosszú távú fenntarthatóságának.
A természeti értékek védelme és a természeti erőforrások fenntartható használata a nem megújuló
természeti erőforrások használatának radikális csökkentése révén érhető el.
A fejlett országok gazdaságát a nagy erőforrás-felhasználás jellemzi. Ez a nyersanyagokra (pl.
fémekre, építőipari ásványi anyagokra, fára) éppúgy igaz, mint az energiára és a földterületekre. Az
erőforrás felhasználást hajtó jelentősebb erők a gazdasági növekedés, a műszaki fejlődés, illetve a
változó fogyasztási és termelési minták. A felhasznált erőforrásoknak mintegy egyharmada válik
hulladékká. Minden európai polgár évente átlagosan 520 kg háztartási hulladékot dob el, ráadásul ez
az érték folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A nagy erőforrás-fogyasztás jelentős terhet jelent
nemcsak a saját régiónknak, hanem globális szempontból is. Ezek közé tartozik a nem megújuló
erőforrások elapadása, a bányászati tevékenységek során a vízbe, a levegőbe és a talajba bocsátott
szennyező anyagok nagy mennyisége éppen úgy, mint a termelés, a fogyasztás és a hulladéktermelés.
Az erőforrás-felhasználás folyamatos növekedésének fizikai korlátai vannak. Az erőforrásfelhasználásért és a környezetre háruló terhekért a legnagyobb arányban a lakóépületek, az
élelmiszertermelés, valamint a mobilitás felel.
A hulladékok ártalmatlanításában számos, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás lehetősége
rejlik, a kezelés függvényében ideértve a levegőbe, a felszíni és a felszín alatti vizekbe kibocsátott
szennyező anyagokat. A hulladékban a természetes erőforrások elveszítése is megtestesül. A hatékony
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hulladékgazdálkodás ezért védelmet biztosíthat a közegészségnek és a környezet minőségének,
ugyanakkor támogathatja a természeti erőforrások megóvását.
A természeti erőforrások védelme, az ésszerű erőforrás-felhasználás és a hulladékgazdálkodás
területén helyi szinten is lehet jelentős eredményeket elérni.
A hulladékgazdálkodás leghatásosabb és legcélszerűbb módja, ha megakadályozzuk a hulladék
keletkezését. Ezzel kapcsolatos probléma, hogy az életminőség javításához egyre többet kell termelni
és fogyasztani, hiszen csak a materiális javak elfogyasztása-„hulladékká alakítása”- ad teret a
termelés-fogyasztás további növelésének- még több hulladék termelésének.
A hulladék keletkezésének csökkentése a lakosság szemléletének megváltoztatásával lehetséges. Ilyen
témájú pályázatot adott be az önkormányzat- KEOP-2009-6.2.0/B- „A fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel.
Az elképzelések között szerepel egy másik hasonló témájú pályázat beadása, ennek címe: A
fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok- KEOP-20096.1.0/B- térségi komplex kampányok tervezése, lebonyolítása, fenntarthatósági tematikájú
rendezvénysorozat szervezése lebonyolítása, lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése.
A már hulladékká vált termékek döntő része elvileg újrahasznosítható. Előbb azonban valamilyen
módszerrel homogén frakciókra kell szétszedni a vegyes hulladékot. A legoptimálisabb módszer e
tekintetben a szelektív hulladékgyűjtés, amikor még a keveredés előtt, a hulladékká válás pillanatában
szétválasztjuk a komponenseket. Ezen a területen igen sok a tennivaló. A városban elvileg működik a
szelektív hulladékgyűjtés, de ez még igen távol van a fejlett nyugat-európai rendszerektől.
A hulladék hasznosítás egy alkalmazott módja az utólagos szemétosztályozás, ez rosszabb módszer a
szelektív gyűjtésnél, de jobb a deponálásnál.
A hulladéklerakás az anyagminőség megváltozásával nem járó, a környezet elemeitől való
elszigetelésen alapuló hulladék-ártalmatlanítási eljárás. A hulladék végső elhelyezését jelenti.
Könnyen belátható, hogy ez utóbbi módszer nem szolgálja a fenntarthatóságot.
Egyre több európai ország ismeri fel, hogy a jól üzemeltetett lerakók nem jelenthetik a természeti
értékek védelmét, a fenntartható fejlődést. Ezért tiltják az új lerakók létesítését, a hulladékgazdálkodás
hierarchiájából – megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás – ez utóbbi tehát hiányzik.
A város hulladékgazdálkodási stratégiáját hosszú távon úgy kell tervezni, hogy első szempont a
megelőzés-minimalizálás legyen a második a kiterjedt szelektív gyűjtés, az ártalmatlanítást pedig
lehetőleg hulladékégetéssel kell megoldani. Ez megfelelő technológia alkalmazásával csökkentheti a
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szállítási költségeket, az energetikai felhasználás pedig bevételt eredményez, amiből a lakosság és a
beruházó is profitálhat.
Szemléletbeli változásra van szükség a lakosság, a hulladékgazdálkodásban közreműködők és a város
vezetése részéről is. A hulladék, égetéssel történő hasznosítása igen összetett feladat. A politika évek
óta az energetikai és környezetvédelmi kérdéseket saját céljaira használta fel, ezzel sikerült
félrevezetni a lakosságot. Ez csak hosszú távon, társadalmi vitákkal, korrekt tájékoztatással
változtatható meg.
A természeti értékek védelmét, a természetes ökoszisztémák működőképességének megőrzését
veszélyezteti a növekvő területhasználat. A város jelenlegi helyzetében még nem teheti meg, hogy egy
jelentős beruházás részére nem biztosít „zöldmezős” területet, hiszen elsődleges cél a gazdaság
fejlesztése, a munkahelyteremtés. A későbbiekben törekedni kell a barnamezős területek
hasznosítására.
Szolnok is rendelkezik hasznosítatlan barnamezős területekkel. Az IVS tartalmaz ezzel kapcsolatos
koncepciót. Várható, hogy a városfejlesztési koncepciók egyre erősödő hangsúlyt adnak a barnamezős
fejlesztésekre, mivel azok számos előnnyel rendelkeznek. Előny lehet, hogy egy kiépített
infrastruktúra újrahasznosítását teszik lehetővé (ez lokálisan és globálisan is költség- és
terheléscsökkentő tényező). Az egyes épületek rehabilitációja helyett alapelvként kell rögzíteni a
városszerkezet megújításának elsődlegességét.
A város barnamezős fejlesztése során a közepes intenzitású, vegyes funkciójú területek kialakítását
kell célul tűzni. A lakó és irodai-szolgáltató funkciók egyaránt kívánatosak, a területekre adott esetben
jellemző belvárosi közelség, a jó tömegközlekedési kapcsolatok időben egyenletes eloszlású életet
hoznak a területre, a két funkció (és a közéleti funkció) társítása így elosztja a területi terhelést. A
fajlagosan alacsonyabb, közepes sűrűségű beépítés lehetővé teszi a lakások és közintézmények közötti
gyalogos illetve színvonalas közösségi közlekedést.
A barnamezős beruházások klimatikus haszna annak ellenére, hogy áttételes, mégis jelentős és
többsíkú. Első helyen kell megemlíteni a területi újrahasznosítással megspórolt új szerkezetek,
közművek el nem használt energiáját és a közlekedés racionális mederben tarthatósága kapcsán
felmerülő megtakarításokat.
A fenntartható környezethasználat és a környezet eltartó képességének szempontjai alapján felül kell
vizsgálni a város Integrált Fejlesztési Stratégiáját. Érdemes megvizsgálni a „mentetlen terület”
hasznosíthatóságának lehetőségeit. Várhatóan a Vásárhelyi Tervben szereplő víztározók megépítésével
az árvízszint 70-100 cm körüli értékkel csökkenthető. Ez nem jelenti a terület árvízmentességét, de
könnyítheti a megoldási lehetőségeket.
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Jelentős előrelépés történt az utóbbi időben a rendezett városkép kialakítása érdekében. Számos új
parkkal, virágos körforgalommal bővültek a zöld területek. A város költségvetéséből minden
játszóterét újjáépíti, vagy felújítja.

Cselekvési területek:

I.

Szemléletformálás, lakosság környezettudatosságának fejlesztése.

II. Javasolt egy új Környezetvédelmi program, és hulladékgazdálkodási terv
elkészítése, az önkormányzat és intézményeinél szelektív hulladékgyűjtés
kialakítása illetve ezeknél környezeti irányítási rendszer bevezetése.
III. Folytatni kell a városban a szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztését.
IV. Vizes élőhelyek vízmegtartó képességének a megőrzése, helyreállítása,
vízpótlási lehetőségek kidolgozása (Alcsi-sziget, Holt-Tisza). Élőhelyek
heterogenitásának fenntartása. Védelmi koncepció és kezelési ajánlások
kidolgozása városi területekbe ágyazódó műveletlen területek (mezsgyék,
sövények, fasorok) hálózatainak a fenntartására és kedvező állapotba
hozására, monitorozó tevékenység erősítése.
V.

Ágazati politikák (Víz keretirányelv, Agrár- és erdő környezetvédelmi
programok) előremutató törekvéseinek betartása.
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IV.5. A klímaváltozás elleni küzdelem

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem első és legfontosabb célja annak a téves szemléletnek a
megváltoztatása, hogy helyi szinten a klímaváltozás ellen semmit nem lehet (érdemes) tenni. Éppen
ellenkezőleg, mint a koppenhágai klímacsúcs kudarca bizonyítja nem az ellentétes gazdasági és
politikai érdekeket képviselő országok képviselői, hanem az egyének, a helyi közösségek tudják
megváltoztatni a káros folyamatokat (és a döntéshozók szemléletét).
Egyértelmű, hogy a mai szelíd éghajlat unokáinkra való hagyományozása a fenntarthatóság egyik
legégetőbb feladata. Ehhez meg kell előzni a várható éghajlatváltozást. Ugyanakkor a már
folyamatban lévő változásokkal meg kell tanulnunk együtt élni, és alkalmazkodnunk is kell hozzájuk.
A legoptimistább előrejelzések teljesülése esetén is 2050-ig közel 3 Celsius fokos melegedés vár
hazánkra. Ez jelentős hatással lesz a városra és környezetére. Az éghajlatváltozás következtében
kialakuló szélsőséges időjárási események eddig elkerülték Szolnokot, de a jövőben ez bármikor
bekövetkezhet.
A klímaváltozás tudományosan bizonyított tény. Azt azonban pontosan nehéz előre jelezni hogyan
változik a térség éghajlata. Nyaranta egyre gyakrabban és erőteljesebben jelennek meg hőhullámok, a
jelenlegi 32-36 Celsius fok helyett akár 37-42 Celsius fokos hőhullámok is bekövetkezhetnek. Ritkul a
csapadékos napok száma, és a kevés csapadék is hirtelen, nagy mennyiségben zúdul majd le, gyakran
heves zivatarok kíséretében. Az intenzív csapadékhullások során a víz nagyobb része nem tud
beszivárogni a talajba, növelve ezzel az árvízveszélyt. Szolnok ilyen szempontból fokozottan
veszélyeztetett.
Az MTA felmérése szerint az Alföldön minden évszakban nagyobb melegedést prognosztizálnak a
modellek, mint a Dunántúlon. A modellbecslések szerint az átlagos hőmérséklet emelkedés (2021-
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2040 időszak) éves viszonylatban 0,8-1,8 Celsius fokra tehető. Ezen belül, tavasz: 1,0-1,8 fok, nyár:
0,5-2,4 fok, ősz. 0,8-1,9 fok, tél:0,8-1,2 fok. Az éves csapadékmennyiségbeli változás várhatóan a 40,8mm,+2,4mm intervallumba fog esni, tehát egy kismértékű „szárazódás” valószínűsíthető.
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az éves csapadékcsökkenés nem egyenletesen fog eloszlani az év
folyamán, egyre több csapadékra lehet számítani télen, azonban összességében ez sem tudja majd
ellensúlyozni a nyári jelentős csapadékcsökkenést. Erősebbé válnak a szélviharok is, várhatóan nőnek
az extrém szélsebesség-értékek, hevesebbé válnak a szélviharok elsősorban a téli időszakban.
Jelenleg még nem kötelező helyi éghajlatvédelmi stratégia és cselekvési terv, ezt célszerű a városnak
elkészíteni. Egy felelősen gondolkodó önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül a klímavédelmi
szempontokat. Minden döntéshozónak tisztában kell lennie azzal, várhatóan milyen hatással lesz az
éghajlatváltozás a településre, és lehetőség szerint meg kell előzniük azokat, de legalábbis fel kell
készülniük rájuk. (igen jó példát mutat Tatabánya önkormányzata, rendelkezik éghajlatvédelmi
stratégiával, 2014-ig szóló környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási programja, hőség és UV-riadó
terve van, egyik alapítója a Klímabarát Önkormányzatok Szövetségének)
A szolnoki éghajlatvédelmi stratégia kidolgozásakor két fontos feladatra kell koncentrálni: a
klímaváltozást okozó kibocsátások csökkentésére, és az esetlegesen bekövetkező káros hatásokhoz
való alkalmazkodásra.
Az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának kb. 80%-a az energiatermelés, illetve
felhasználás során kerül a légkörbe, a kibocsátások csökkentését célzó intézkedések döntő része tehát
értelemszerűen az energiával kapcsolatos tevékenységeket érinti. A káros hatások, így az
alkalmazkodási lépések is számos területet érintenek: a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, közlekedés,
árvízvédelem, vagyonbiztosítás stb.
Téves az a nézet, hogy a környezet, illetve az éghajlat védelme sokba kerül, a valóságban ezek az
intézkedések már rövid és középtávon is kézzel fogható előnyökkel járnak. Az üvegházhatású gázok
kibocsátását csökkentő megújuló energiaforrások felhasználása esetében alkalmazott megoldások
jelentős költségcsökkentést eredményeznek.
Téves az a gyakori döntéshozói nézet, a megújuló energiaforrások felhasználása drága. Vannak drága
és hosszú idő alatt megtérülő megoldások és vannak olyanok, amelyek megfelelő pályázati forrás
felhasználásával akár egy-két év alatt megtérülhetnek. (az ezzel kapcsolatos részletes ismertetés a
IV.9. pontban)
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Cselekvési területek:

I.

Javasolt a Klímabarát települések szövetségéhez történő csatlakozás (alapítója
Tatabánya).

II. A klímaváltozás elleni küzdelemben jelentős előrelépést hozhat az
Éghajlatvédelmi kerettörvény elfogadása (ez a tavaszi ülésszakban nem
történt meg). Ez olyan intézkedéseket tartalmaz, amit helyi szinten is kötelező
betartani.
III. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2050-ig történő csökkentése.
2020-ra az 1990-es bázisév kibocsátásához képest 40%-os csökkentés a cél. A
kerettörvényben meghatározott érték csak egy átfogó energiahatékonysági és
megújuló energetikai programmal érhető el. 2020-ig valószínűsíthető, hogy a
paksi bővítés nem lesz kész, így a kitűzött cél nehezen tartható. 2050-re a
1990-es bázisév kibocsátásához képest 80%-os csökkentés a cél.
IV. A fosszilis energiaforrás-felhasználás csökkentése
a.

Primer energiahordozók tekintetében a függőség csökkentése.

b.

Felkészülés a fosszilis energiaforrások kimerülésére

c.

A kimerülés és keresletváltozás miatt bekövetkező áremelkedés
lehetősége

d.

A termelés és fogyasztás szerkezetének átalakítása

e.

Energiatakarékosság, energiahatékonyság növelése

f.

Megújuló energiaforrások arányának növelése

V. Az éghajlatváltozás társadalmi okainak kezelése
Olyan integrált szabályozórendszert kell kialakítani, amely a termelés,
fogyasztás és életvitel szerkezetének olyan átalakítását segíti elő, amely
megfelel a hivatkozott céloknak.
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VI. Az

éghajlatváltozás

hatásaihoz

való

alkalmazkodás

feladat-

és

eszközrendszerének kidolgozása
A

klímaváltozás

elsődleges

következményeiként

jelentkező

időjárási

szélsőségek, illetve ezek gyakoribbá válása egyre több plusz feladatot és
terhet jelent az elhárító, kárfelszámoló szervek számára (közlekedés
szabályozás, komplex műszaki mentések, biztosítási feladatok, kitelepítés,
életmentés stb.) A másodlagos következmények fokozottabb előfordulásai
(ár-, belvíz, sárfolyam, földcsuszamlás, aszály, el sivatagosodás, intenzív
tüzek,

kritikus

infrastruktúra

sérülése,

közüzemi

és

egyéb

ellátó

szolgáltatások zavarai, hiányhelyzetek kialakulása, társadalmi működési
zavarok a pénzügyi, gazdasági, közigazgatási szférákban stb.) szintén egyre
nagyobb erőket kötnek le a védekezési munkálatokhoz.
A megváltozó klíma következményeiként megjelenő új egészségi ártalmak,
így vírusos, bakteriális fertőzések megjelenése az infrastruktúra védelmi
szektorára is jelentős többletterhet ró a felkészülés, a tervezés és a megelőzés
területein.
VII.

Az

éghajlatváltozás

hatásaihoz

való

alkalmazkodás

ökológiai

feltételeinek javítása
a.

Részben állami feladat, de helyi szinten is sok a teendő.

b.

Zöldfelületek területe nem csökkenthető. Vizes élőhelyek megőrzése,

területük növelése.
c.

Az éghajlattól független külső és belső károsító hatások csökkentése.

A problémakör szűk keresztmetszeteit, legsérülékenyebb elemeit a nem elegendő
létszámú személyi állomány, a korszerű technikai eszközök hiánya, a financiális
nehézségek, az erők nem megfelelő diszlokációja és a megfelelő tervezés, a preventív
intézkedések hiány adja.
Ha a védelmi szektor kapacitása nem erősödik, illetve nem tudja követni a klímaváltozás
okozta igények növekedését, az előzőekben felsorolt változások hatására jelentősen
megnőhet a lakosságot fenyegető egészségkárosító kockázatok mértéke. Drasztikusan
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emelkedhet a szélsőséges időjárási jelenségek és következményeik által okozott károk
mértéke. Csökkenhet a létfontosságú infrastruktúra egyéb elemeinek biztonsága. A
globális migrációs folyamatokat kísérheti a terrorizmus új válfaja, az úgynevezett
„élettér” terrorizmus, amely olyan célországok biztonságát veszélyeztethetik, mint
Magyarország.
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IV.6. A fenntartható vízgazdálkodás

A víz korlátozottan rendelkezésre álló, megújuló, sérülékeny erőforrás, mely mind az életminőség,
mind a gazdaság alakulásában meghatározó tényező. Földrajzi fekvésénél fogva hazánk vízföldrajzi és
vízháztartási sajátosságai egyediek, mivel a lefolyástalan vagy elöntésnek kitett területek aránya igen
nagy. Ezen belül Szolnok helyzete kiemelten veszélyeztetett, szokták a vizek városának is nevezni,
szerencsére eddig az árvizek városa még nem lett.
A fenntartható vízgazdálkodás olyan, a regionális és helyi adottságokhoz alkalmazkodó integrált
rendszer, amely a környezeti, természeti, gazdasági, társadalmi, mezőgazdasági és tájgazdálkodási
kérdéseket messzemenően figyelembe veszi a vizek állapotának védelme, a vízi környezet, vízi
ökoszisztémák fenntartása, a vízkivétel és víztározás szabályozása, az árvizek és aszályok hatásainak
mérséklése során.
A vízgazdálkodás feladatait nem lehet helyi, sőt országos szinten sem megoldani. Az Európai
Parlament és a Tanács ezért elkészítette a Víz Keretirányelvet (2000/60/EK IRÁNYELVE), mely
teljes vízgyűjtőkre vonatkozó gazdálkodási tervek elkészítéséről rendelkezik.
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A teljes vízgyűjtők fenntartható kezelésének kialakítása érdekében az alábbi prioritások lefektetése
szükséges:

-

Kárpát-medence vízrendszere a területen lehulló csapadéktöbbletet szinte
maradéktalanul hazánkon keresztül vezeti le. Ez a vízkinccsel való bölcs
gazdálkodás lehetőségeit teremti meg, amire egyre nagyobb szükségünk lesz.

-

A vízfolyások által szállított víz legfontosabb szerepe, hogy pótolja a magyar
alföldeken hiányzó csapadékmennyiséget, és ellássa a természeti rendszereket
az éltető vízzel. A természetes mértékű áradás ugyanis szükséges mind a
természet egésze, mind az emberi gazdálkodás számára. A folyó menti
talajvízkészletek áradáskor tudnak újratöltődni, ami a víz közeli erdők és ligetek
éghajlat-szabályozó tevékenységéhez is szükséges. A vízfolyások ártere és
ártéri erdei a természetes vízrendszer fontos elemei, szerepük nélkülözhetetlen a
vízjárás kiegyensúlyozásában, az árvízi és aszálykatasztrófák megelőzésében, a
beérkező vizek megőrzésében és hasznosításában. Az alföldeken belvízként
jelentkező vízmennyiség csak a helytelen tájhasználat miatt okoz problémát.

-

Vízrendszerünkre a szélsőségek a jellemzőek, vízjárásbeli szélsőségek, az árvízi
és aszálykatasztrófák váltakozása. Az elmúlt két évszázad során hazánkban a
területek java részét a szántóföldi termelés érdekében kiszárították, a
vízfolyásokat kiegyenesítették, kimélyítették, megfosztották árterüktől, a kisebb
patakokat gyakran még ki is betonozták. A természeti rendszereket – erdőket –
közvetlenül, vagy közvetve kiirtották, vagy végletesen átalakították. Mindez a
talajvíz-készlet csökkenéséhez, a felszíni és felszín alatti vízelfolyás
megnövekedéséhez vezetett, ugyanakkor – éppen a vízelvezető vízrendezés és a
természetes növényzet java részének kiirtása következtében – megnövekedtek
az árvízi vízhozamok.

Vízkészleteink három forrásból táplálkoznak a változékony mennyiségű csapadékból, a vízgyűjtőkből
belépő hozzáfolyásból- Tisza, Zagyva – és felszín alatti vizeink utánpótlásából. Ez utóbbinak része
korlátozottan pótlódó termálvíz kincsünk, amely összetétele, hőtartalma révén gyógyászati célra,
termálfürdőkben és energianyerésre is hasznosítható.
A felszíni vizek esetében fellépő problémák közül kiemelt figyelmet érdemelnek a vízminőségi
problémák, a Tiszán és mellékfolyóin levonuló nehézfém- és kommunális eredetű szennyezések, a
tiszai vízrendszer vízkészlet problémái.
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Szolnok mellett hét település (Zagyvarékas, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Újszász,
Szászberek, Szajol) vízellátását a Víz- és Csatornaművek Zrt. biztosítja a Felszíni Vízműről. A
vízműszolgáltatás alapteljesítménye a 60 000 köbméter/nap kapacitású Szolnok Felszíni Vízmű,
melynek vízbázisa a Tisza folyó.
A 2000 év tavaszán történt havária jellegű cianid és nehézfém szennyezés szükségessé tette Szolnok
város és Kistérségi Vízellátó Rendszer tartalék vízbázisának kialakítását. Az Alcsi-Holt-Tiszán
megépült egy új vízkivételi mű. A tisztítás technológia pedig bővült egy mikro szűrővel, hozzá
kapcsolódóan egy mikroszűrtvíz tárolóval és egy átemelő egységgel. A felszíni vízmű megépítése óta
66 esetben vonult le nagyobb szennyező hullám, ami Szolnokot is érintette. Ilyen eseményekkel a
jövőben is számolni kell, mert a Tisza vizének 95%-a külföldről származik és a korábbi potenciális
veszélyforrások nem szűntek meg.
A tartalék ivóvízbázisul kijelölt Alcsi- Holt- Tiszából meder alatti átvezetéssel nyomóvezetéken
keresztül juttatható el a nyersvíz a felszíni vízműbe. Ahhoz, hogy a holtág ténylegesen is a térség
tartalék ivóvízbázisa legyen szükséges megvalósítani az Alcsi- Holt- Tisza rehabilitációját a jó
vízminőség biztosítása érdekében. Ennek keretében elvégzésre kerülne a holtág iszapkotrása, a
folyamatos vízfrissítést biztosító vízleadó útvonal bővítése és az ingatlanok szennyvízelvezetése. Az
Alcsi- Holt- Tisza menti vegyes használatú lakó- és üdülőterületeken közel 2000 ingatlanon nincs
megoldva a szennyvízelvezetés és tisztítás. A jelenlegi szikkasztó és gyűjtőaknás megoldás igen
veszélyes, nagymértékben veszélyeztetheti a holtág vizét. Az itt élő hozzávetőleg 4500 lakos egyre
határozottabban igényli a szennyvízcsatorna kiépítését, melyhez anyagilag is hozzá kell járulniuk. A
jelenlegi elképzelés szerint ez részben pályázati pénzből megoldható. A Tiszapüspökiből kiinduló
gerincvezetékhez csatlakoztatható az üdülőterület rendszere. A probléma megoldására vonatkozó
javaslat, mely szerint Tiszapüspöki-Szajol-Alcsi-sziget szennyvizeinek egy rendszerbe gyűjtése, majd
eljuttatása a központi városi szennyvíztisztítóba kézenfekvő megoldás, de nem felel meg a fenntartható
fejlődés elveinek. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Program (25/2002. Korm.
rendelet) ilyen tekintetben átdolgozásra szorul.
A szennyvíztisztítás célja, hogy egy adott területen megszüntessük a talaj, a talajvíz és a felszíni vizek
szennyező anyagokkal való terhelését. Ennek érdekében az adott területről elvezetjük a szennyvizet,
összegyűjtjük, majd semlegesítve, ártalmatlan állapotba hozva kibocsájtjuk a környezetbe. A művelet
haszna, hogy a kérdéses helyen mentesítjük a talajt a szennyezéstől.
A műveletet mindenki környezetvédő tettként értékeli, és a társadalom komoly forrásokat áldoz a
probléma megoldására. Ám míg helyben a befektetések haszna kétségtelennek tűnik, senki sem
számol azzal, hogy a rendszer telepítése, üzemeltetése milyen terheket ró a környezetre. A létesítéshez
ki kell ásni a csatornák árkait, le kell fektetni a csöveket, meg kell építeni a műtárgyakat, átemelőket –
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igen lényeges ezek mennyisége, amely a tisztítótól való távolság függvénye (jelen esetben ez több tíz
kilométer). Minden egyes művelet környezeti kibocsátással és területi igénybevétellel jár.
Ha felrajzolnánk a fenti műveletek hatástérképét, sorra vennénk, hogy, hol, milyen környezeti
terheléseket hozunk létre és ezeket több lehetséges megoldásra elvégeznénk, akkor kapnánk képet
arról, hogy a fenntartható fejlődés szempontjából melyik a legkevésbé környezetszennyező megoldás.
Ezek alapján valószínűsíthető, hogy nem a tervezett a megfelelő.
A szennyvíztisztítás a helyi problémák átterhelése a globális térre, az erőforrásokra.
Jelenleg a települések vízgazdálkodása terén a vízelvezetés dominál: a tisztított szennyvizek többsége
elvezetésre kerül a tengerek felé, gyakran a csapadékvizekkel együtt. Pedig a csapadék és a tisztított
szennyvizek megőrzése éppen olyan fontos a táji vízkörforgás fenntartása szempontjából, mint az
ivóvízzel való takarékoskodás. Vízminőségi szempontból kedvező ugyan a kommunális szennyvizek
tisztítottsági arányának növekedése, a nagyméretű csatornahálózat rendszerek ugyanakkor a tájak
kiszárításához járulnak hozzá. A vízzel tehát úgy kell gazdálkodnunk, hogy minél nagyobb mennyiség
a táji vízkörforgás rendszerében maradjon.
A tiszai szennyezés bármikor előfordulhat, ezért a holtág vízminőségét mindenkor olyan állapotban
kell tartani, hogy a felszíni vízmű fel tudja használni ivóvíz előállítására. A vízfrissítése jelenleg
korlátozottan biztosított, a Tisza-tó duzzasztott vízteréből kap vízpótlást a Nagykunsági-főcsatorna,
Kengyeli-főcsatorna útvonalon. A vízleadó útvonal kapacitása kicsi, mindössze 250-300 liter/sec, ez
csak a párolgást és szivárgást pótolja, de nem biztosít érzékelhető vízminőség javulást. Főleg nyáron
fordul elő, hogy a vízminőség leromlik, ami komoly akadályt jelent ivóvíztisztítás céljára történő
felhasználáshoz.
Az Alcsi- Holt- Tisza vízminőségének javítása érdekében szükséges a vízleadó útvonal kapacitásának
növelése. Az önkormányzat 2007-ben benyújtott egy rehabilitációs programot, amit a kormány nem
támogatott.
A fenntartható vízgazdálkodás nem biztosítható a három projektelem –iszapkotrás, vízpótló útvonal
bővítés, szennyvízelvezetés (tisztítás) – megvalósítása nélkül.
Ez lehetővé tenné a jelenlegi üdülőterület átminősítését lakóterületté és egyéb további fejlesztéseket. A
kotrás megvalósításával a meder térfogat növelhető, ez a vízi sport tevékenység jelentős fejlesztését
tenné lehetővé.
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A holtág funkciói a következők lennének:
a)

tartalék ivóvízbázis Szolnok és további hét
település ellátására

b) belvíz befogadás tárolás
c)

üdülés, szabadidő eltöltés kiszolgálása

d) sporttevékenységek, versenyek rendezése
e)

öntözővíz tározás

f)

halászat, horgászat

g)

Szajoli MOL Bázistelep tűzi víz tározása

A város alapvető érdeke a rehabilitációs program megvalósítása, ennek finanszírozása céljából keresni
kell további pályázati és egyéb források előteremtését. A közüzemi vízellátás színvonala megfelelő, a
vízminőség jó. Az elavult hálózatok rekonstrukciója tervszerűen folyik.
A lakosság részéről elsősorban a szennyvízhálózattal kapcsolatban érkeznek panaszok.
Alapvető probléma az egyesített rendszerű szennyvíz hálózatok megléte, ezek főleg a nyári
időszakokban okoznak panaszt a jelentős bűzterheléssel. Ennek megoldása csak hosszú távon
valósítható meg, az útfelújításokhoz kapcsolva szétválasztott rendszerű csatorna hálózatot kell
kialakítani (külön az esővíznek és külön a szennyvíznek ). Ennek megvalósításáig a rendszerek
karbantartása, vegyszerezés, gyakori átöblítés szükséges.
A vízszolgáltató a fogyasztás visszaesésére panaszkodik, a fenntarthatóság szempontjából ugyanakkor
ez igen kedvező. A fogyasztói magatartás átalakításával további csökkentés elérése a cél. Ezt szolgálja
az önkormányzat által beadott KEOP-2009-6.2.0/B pályázat.
Ösztönözni kell az esővíz felhasználását (ezzel kapcsolatban is vannak pályázatok amelyek mind a
lakosság, mind a közintézmények számára elérhetők. Az egyik legjelentősebb ösztönző a víz-,
csatornadíjak országos viszonylatban is igen magas és folyamatosan emelkedő ára.
A felszín alatti vízkészletünk mennyiségi és minőségi védelme stratégiai szintű feladat. Az illegális,
ellenőrizetlen kútfúrások ezt még nem veszélyeztetik, de hosszú távon szükséges az ezzel kapcsolatos
előírások betartatása. Saját kút fúrása minden esetben engedélyköteles. Napi 1,5 köbméter és évi 500
köbméter vízkivétel alatt az engedélyezés az önkormányzat hatásköre.
A fenntartható vízgazdálkodás egyik igen fontos kérdése a termálvíz hasznosítás.
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Ezzel kapcsolatban két fenntarthatósági szempont ütközik. Az egyik, jelentős geotermikus potenciállal
rendelkezik a térség, ami energetikai szempontból teljesen kihasználatlan. Ennek alapvető oka, hogy a
visszasajtolás kötelezővé tétele szinte lehetetlenné teszi az energetikai hasznosítást. Ugyanakkor ez az
előírás a fenntartható vízgazdálkodás szempontjából érthető.
A város egyik legjelentősebb feladata a növekvő árvízi problémák komplex kezelése.
A beavatkozás elsődleges célja az árvízi kockázatok és az ezekhez tartozó, az emberi egészségben, a
környezetben és a gazdasági tevékenységben okozott károk valószínűségének csökkentése, a
jelenleginél jobb és biztonságosabb létfeltételek és hosszú távú gazdálkodási lehetőségek
megteremtése. Ezzel kapcsolatos legfontosabb teendő a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése.
A VT olyan program, amely az árvízvédelem fejlesztéséhez szükséges beavatkozások tervezését és az
árvízi tározók működtetését az ökológiai rendszerek fejlesztésével és megőrzésével összehangoltan
biztosítja. A fejlesztés célja, hogy a Tisza mentén az érvényes mértékadó árvízszinthez képest
levonuló árvíz szintje 1,0 m-rel csökkenjen. A VT az árvízvédelem mellett célul tűzte ki a Tisza-völgy
térség- és vidékfejlesztését is.
Két tározó már elkészült, ezek a Cigándi és a Tiszaroffi, a Felső-Tiszán megépül a Szamos-Kraszna
közi, illetve a Beregi. A Nagykunsági és a Hanyi-Tiszasülyi építése 2009-ben kezdődött.
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Cselekvési területek:

I.

Árvízvédelem fejlesztése. Hasznosítható vízkészletek növelése. Víztakarékos
vízhasználatok elterjesztése. Célszerű újra felmérni a vízvisszatartás, illetve a
felszíni és felszín alatti tározások lehetőségeit, korlátait, különös tekintettel
arra, hogy ezeket is érintheti az éghajlat megváltozása. A vízgazdálkodási
beruházások előtt részletes éghajlati hatásvizsgálat készítésére van szükség.
Csökkenteni kell a nem éghajlati hatásokat (földhasználat, urbanizáció,
telepítési politika, szennyvízi terhelések).

II. Indikátor és monitoring rendszert kell kialakítani, amellyel nyomon
követhetők az éghajlatváltozás vízjárási, vízgazdálkodási következményei.

III. Fel kell tárni a vízgazdálkodás saját energiafogyasztásának korlátozási
lehetőségeit (belvíz, szennyvíz) és a vízhez kötődő energiák (vízerő, termálvíz)
termelésének és hasznosításának lehetőségeit és korlátait.
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IV.7. A versenyképesség fenntartható erısítése

A gazdaság versenyképességének növelése akkor és csak akkor lehet hosszú távon eredményes, ha az
integrálja a fenntartható fejlődés koncepcióját, alapelveit és célkitűzéseit.
A fejlesztés során figyelembe kell venni a gazdasági szerkezet, modernizáció, teljesítmény tényezői
mellett

a

történelmi,

szellemi-tudományos,

kulturális-oktatási

értékeket,

a

demokrácia

intézményrendszerét, a szociális jólét szintjét, a természeti adottságokat és értékeket. Például a hazai
élővilág gazdagsága, a biológiai és táji sokféleség komoly megőrzendő érték a fenntartható fejlődés
szempontjából.
A gazdasági fejlődés társadalmi értelemben akkor fenntartható, ha széles társadalmi bázison nyugszik,
minél több ember részt vesz a javak előállításában és élvezi azok előnyeit. A versenyképesség
fenntartható erősítése helyi szinten is fontos feladat, de egy önkormányzat ráhatása erre a prioritásra
korlátozott.
Az alacsony foglalkoztatási arány, a gyenge kis- és középvállalkozások helyzete, az államháztartás
állapota olyan tényezők, amelyek a versenyképességet alapvetően befolyásolják. Ezeken a területeken
helyi szinten alig érhető el eredmény. a közoktatás olyan fenntarthatóságot veszélyeztető trend,
amivel kapcsolatban sok a tennivaló.
A város a befektetői igényeknek megfelelően alakítja az oktatási feladatokat. A svájci vonatgyár, a
Stadler mintegy 200 dolgozót kíván foglalkoztatni. Egy összeszerelő üzem megvalósítása esetén
további 200 munkahelyet lehetne teremteni. A spanyol autóalkatrész gyártó Segura szintén 200 főt tud
alkalmazni.
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Az utóbbi időben letelepülő vállalkozásokra jellemző, hogy termelésük során nagyobb hozzáadott
értéket produkálnak, ehhez képzettebb munkaerő szükséges.
A város oktatási intézményei rugalmasan alkalmazkodva az igényekhez elkezdték a kvalifikált
munkaerőképzést. Azok a Szolnokon letelepülő beruházók, amelyek szakképzett munkaerőt
alkalmazva magas hozzáadott értékű termékeket állítanak elő, hosszú időre rendezkednek be, így
kisebb az esélye, hogy a gazdasági környezet megváltozása miatt később máshová telepítik
beruházásukat.
A fenntartható versenyképességhez erős kis- és középvállalkozások szükségesek. Ezek létrejöttét a
jelenlegi gazdasági helyzet lehetetlenné teszi. A letelepülő multinacionális cégek igényelnének egy
széles beszállítói kört, ehhez azonban elsősorban kormányzati segítség szükséges.
Versenyképességi problémákat vet fel a monopol cégek helyzete. Az energiaszolgáltatók külföldi
kézbe adása visszafordíthatatlan, ezekre a ráhatás helyi szinten nem lehetséges.
Más a helyzet a részben önkormányzati tulajdonban lévő cégekkel, amelyek közszolgáltatást
végeznek. Az aktuális díjemelést költségeik növekedésével indokolják, amelyeket igazolni is tudnak.
Az önkormányzat nem tehet mást elfogadja a költségnövekedés lakosságra hárítását. Így fordulhat elő,
hogy a közszolgáltatási költségek sok esetben jelentősen magasabbak, mint az unió fejlettebb
országaiban, ahol a lakosság jövedelemszintje többszöröse az itthoninak.
Ez a lakosság számára igen hátrányos különbség onnét adódik, hogy ezt az üzletpolitikát a
monopolhelyzetű cégek Magyarországon megengedhetik maguknak, az unióban általában nem. Ott
létezik egy kényszer, ami alapján nyereségük növelésére más módszereket kell alkalmazniuk (és
alkalmaznak is).
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Cselekvési területek:

I.

Versenyképes oktatás és szakképzés, természettudományos és mérnökképzés
megerősítése, átképzési programokban történő részvétel.

II.

Magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztésének elősegítése a térségben.

III.

K+F+I tevékenységek erősítése, tematikus jellegű /pl. zöldenergiákkal
kapcsolatos/ kutatási tevékenységek elindítása.

IV.

Zöld gazdaság beindítása

V.

Vállalkozásbarát önkormányzat kialakítása

VI.

Uniós források hasznos, gyors felhasználása – gazdaságfejlesztést célzó
pályázatok, közös pályázatok benyújtása vállalkozásokkal, testvér városokkal,
más önkormányzatokkal, intézményekkel, non profit szervezetekkel.

VII.

Turisztikai, egészségturisztikai projektek kidolgozása.
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IV.8. A fenntartható termelési eljárások és fogyasztói szokások
erısítése

Termelésünk és fogyasztásunk természeti erőforrás-igényének csökkentése a társadalom és a gazdaság
fenntarthatóságának alapja, mivel jelenleg többet fogyasztunk el, mint amennyi újratermelődni képes.

A. A fenntartható termelési eljárások alkalmazását elősegítő célok közül az
alábbiak megvalósítása szükséges:
• A fenntartható termelési folyamatokkal kapcsolatos célok:
- környezetkímélő technológiák fejlesztésének és azok elterjesztésének támogatása
- kockázatelemzés a nem szokásos működésből származó terhelések csökkentésére

• A fenntartható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos célok:
- környezettudatos terméktervezés
- az életciklus szemléletnek a termékek és szolgáltatások tervezésébe, gyártásába, elosztásába és
végső elhelyezésébe, vagyis a mindennapi gyakorlatba történő integrálása
• A vállalati környezeti irányítással kapcsolatos célok:
- az átláthatóság biztosítására, a fenntartható termeléssel és fogyasztással kapcsolatos
intézkedések irányításának átfogó keretbe foglalása (ISO14001, EMAS)
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- a vállalat környezeti teljesítményével kapcsolatos információk közlése. A lakosság, a
felügyeleti szervek és egyéb érdekelt felek információval való ellátásának egyik egyre népszerűbb
módja az éves környezeti, vagy fenntarthatósági jelentés készítése.
- a szennyező fizet elv gyakorlati megvalósításához szükség van a környezeti költségek minél
szélesebb körű figyelembevételére.

B.

A fenntartható fogyasztást elősegítő célok:

• A fenntartható fogyasztási alternatívák elérhetővé és megfizethetővé tétele:
- A fenntartható fogyasztás elterjedésének és népszerűvé válásának elsődleges feltétele, hogy a
fenntarthatóbb alternatívák (termékek, szolgáltatások) versenyképes áron elérhetőek legyenek a
széles vásárlóközönség számára. Ez kiemelten fontos az élelmiszerek, az energiafogyasztás és a
tömegközlekedés területén.
• A fogyasztók információkkal való ellátása és a vásárlói tudatosság magasabb szintre emelése,
fogyasztói érdekvédelem:
- A vásárlói tudatosság növelési cél megvalósításának egyik eszköze a fogyasztók
információkkal való ellátása a termékek és szolgáltatások környezeti és társadalmi hatásaival
kapcsolatban, valamint a fogyasztási szokásokkal kapcsolatos lehetséges alternatívák
felvázolása.
- Életciklus szemléletnek megfelelő gondolkodásmód.
• A fenntartható fogyasztási szokások fiatalok körében történő népszerűsítése a fiatalok nevelésén
keresztül:
- A jövő generáció környezeti és társadalmi tudatosságának növelése több szempontból is
kiemelten fontos. Az idősebb generációk fogyasztói szokásai is kedvező irányba
befolyásolhatók a fiatalokon keresztül.
- Fontos, hogy a fiatalok értsék a fogyasztás, a saját vásárlói döntéseik rövid és hosszú távú
környezeti és társadalmi hatásait és ismerjék a fenntarthatóbb termékek/szolgáltatások
ismérveit, valamint tisztában legyenek azzal, hogy a termékekkel/szolgáltatásokkal és az
ezeket előállító/forgalmazó/szolgáltató vállalatokkal kapcsolatban milyen információhoz van
joguk hozzáférni, és ezek az információk hol érhetők el.
- A termék-szolgáltatás rendszerek szélesebb körű gyakorlati elterjesztése hozzájárulhat a
fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások megvalósításához. Az anyagi javak
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iránti kereslet csökkentése, a szolgáltatások és az információ alapú gazdaság felé történő
elmozdulás ösztönzése a cél.
Az előzőekben leírt célok megvalósítását segíti a Kodály Z. Általános Iskolában megvalósítandó
KEOP-2009-6.2.0/B pályázat, amelyet az önkormányzat 2009 decemberében adott be, ez a közvetítő
szervezet javaslatára átdolgozásra került, ismételt beadása 2010 április 30-án megtörtént.
Jelentős hatással lehet a lakosság szemléletének megváltoztatásában a KEOP-2009-6.1.0
pályázatoknak. Ezek célja, térségi komplex kampányok megtervezése, lebonyolítása, fenntarthatósági
tematikájú rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása, lakossági tanácsadó hálózatok kialakítása.
Megjegyzés: a pályázati rendszer várható átalakítása esetén is a szemléletformálást elősegítő
mintaprojektek megmaradnak.
A fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások bemutatásához egy olyan jövőképet kell
kidolgozni, amelyben meghatározandók a közép és hosszú távú célok, annak érdekében, ne elszigetelt
sokirányú tevékenységek jöjjenek létre, hanem egy meghatározott cél felé mutatók.

Az ezzel kapcsolatos teendők:

I.

Energiahatékonysági intézkedések, fogyasztók tudatosságának növelése

II. Megújuló energiahordozók részarányának növelése
III. Üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése
IV. Anyagfelhasználással kapcsolatos optimalizálás
V. Vízfelhasználás mennyiségének optimalizálása
VI. A fogyasztás tudatosságának növelése, környezetbarát viselkedés elterjesztése
VII. Környezetbarát, öko-címkével ellátott termékek fogyasztásának elterjesztése
VIII. A tömegközlekedés, vasúti közlekedés fejlesztése, komfortos alternatívák
elterjesztése
IX. Az élelmiszerfogyasztás területén a biotermékek, a magyar áruk forgalmának
növelése
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X. Szabadidős tevékenységek feltételeinek biztosítása,az egészség megőrzésével
kapcsolatos

programok

szervezése,

művelődés

szempontjából

fontos

tevékenységek részarányának növelése
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IV.9. Az energiagazdálkodás átalakítása

A megfelelő energiastratégia kialakítása az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata.
Gazdasági, társadalmi, szociális, környezetvédelmi, politikai kérdések egész sorozatát veti fel,
amelyek megoldása fenntarthatósági szempontból is az egyik legfontosabb feladat, de jelenünkre, a
gazdasági válság megoldásával kapcsolatban is nagy hatással lehet.
Az Európai Uniónak jelenleg nincs kidolgozott energiastratégiája. Nem is várható, hogy valamikor
elkészül olyan anyag, amely minden tagország számára egyértelműen hasznosítható.
Ez az eltérő adottságokból, a kialakult gazdasági és politikai érdekekből, a meglévő struktúrákból
következik.
Magyarországnak létezik energiastratégiája (MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 20072020, MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉNEK
STRATÉGIÁJA 2007-2020 ) az elfogadott dokumentumok azonban elkészítésükkor sem feleltek meg
a biztonságosság, versenyképesség, fenntarthatóság hármas követelményrendszerének.
Abban mindenki egyetért, hogy energiafüggőségünket csökkenteni kell, talán még abban is, hogy a
fenntartható fejlődés koncepciója alapján kell ezt megoldani. Jelentős különbség ott mutatkozik, mely
megoldások alkalmasak erre.
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A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik a politikusok elfogadva az atom-lobbi érveit egyetértenek abban,
a megoldás a paksi atomerőmű bővítése. Az atomenergia felhasználása kétségtelenül hozzájárul az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, de nem felel meg a fenntartható fejlődés
koncepciójának.
A bővítéssel kapcsolatos döntés egy visszafordíthatatlan pályára állítja az ország energiastratégiáját,
amely nem biztonságos, nem versenyképes és nem fenntartható. Az ezzel kapcsolatos előkészítő
intézkedések megszületése után a megújuló energiák felhasználásával kapcsolatos összes eddigi
eredmény (ami ugyan nem sok), elvégzett munka, feleslegessé válik.
Abban a hitben leszünk, rövid időn belül (ami ugyan húsz év) megszűnik függőségünk, itt a tiszta,
olcsó energia. Ez igen nagy tévedés, amikor erre rájövünk már késő lesz.
Helyi szinten lehetőségünk van arra, hogy egy jelentős mintaprojekten bemutassuk létezik olyan
megoldás,

amely

megfelel

a

fenntarthatóságnak,

csökkenti

függőségünket,

versenyképes,

környezetvédelmi szempontból hasznos, ráadásul jelentős térségfejlesztő hatású.
A mintaprojekt a térség adottságaiból indul ki, így a megvalósítás is közvetve és közvetlenül a térséget
érinti. Szolnok és környezetének elsősorban a biomassza potenciáljára épít, de kihasználná a
geotermikus adottságokat és azt is, hogy a napsütéses órák száma ezen a területen 2000-2100 óra/év.
A megvalósítás első és legfontosabb lépése a döntéshozók meggyőzése.
Létezik egy olyan téves nézet, hogy a megújuló energiaforrások felhasználása költséges beruházást
igényel, általában a zöldenergiák hasznosítása drága. A valóság az, vannak olyan megoldások,
amelyek egy-két év alatt megtérülnek, az előállított energia harmadába kerül, mint például a
földgázból történő energia előállítás és vannak olyan megoldások, amelyek soha nem térülnek meg.
Ennek megfelelően minden esetben műszaki-gazdasági elemzést kell végezni a döntéshozatal előtt. A
megújulók felhasználását néhány átgondolatlan, rossz tapasztalat is akadályozza.
A mintaprojekt megvalósításának részletei nem témája a HF 21-nek. Az ezzel kapcsolatos teendőket a
cselekvési terv tartalmazza.
Az energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok az energiahatékonyság javításával kezdődnek. A
lakosság (beleértve a döntéshozókat, intézményvezetőket) szemléletének megváltoztatása is
elengedhetetlen.
A legtisztább energia, amit fel sem használunk. Csupán a szemléletváltozással jelentős energia
takarítható meg. Az ezzel kapcsolatos oktatást, ismertetést az óvodában kell elkezdeni, az iskolában
folytatni a munkahelyeken megkövetelni.
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Igen fontos lenne egy lakossági energia iroda felállítása, amely tájékoztatást nyújtana a
takarékosság lehetőségeiről, a korszerű berendezések, eszközök használatáról, a megújuló
energiaforrások felhasználásával kapcsolatos kérdésekről.
A lakosság fogyasztói magatartásának megváltoztatásában sokat segíthet a KEOP-2009-6.2.0/B
pályázat, amely a napenergia hasznosításának lehetőségeit mutatja be. Hasonló témájú pályázatok
beadása alapvető érdeke az önkormányzatnak és a lakosságnak is.
Az önkormányzat csökkentheti fenntartási költségeit, korszerűsítheti közintézményeinek
berendezéseit, mellette tájékoztathatja a lakosságot a helyes fogyasztói magatartással kapcsolatban.
Az önkormányzatnak példát kell mutatnia a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatban.
El kell végeztetnie intézményeinek energia auditját, ehhez kapcsolódóan el kell készíteni az
intézmények

energetikai

hatékonyságának

növeléséhez

szükséges

felmérést-

épületek

állapotfelmérése (nyílászárók, hőszigetelés, tetőszigetelés)

Cselekvési területek:

I.

Szemléletformálás.

II.

Intézmények energia auditjának elkészítése.

III.

Energiahatékonyság növelése – Zöld Beruházási Rendszer, Panel Program.

IV.

Zöld építési rendszerek elterjesztése (passzív házak, energiahatékony építési
megoldások)

V.

Fosszilis energiahordozók arányának növelése, megújuló energiaforrások
elterjesztése.

VI.

Az önkormányzat energia stratégiájának elkészítése – rendelkezésre álló és
hasznosítható energetikai potenciál meghatározása.

VII.

Megújulókkal kapcsolatos K+F feladatok infrastruktúrájának megteremtése.

VIII.

Energetikai együttműködési projektek kidolgozása (vállalkozások, kutató
intézetek-egyetemek, főiskola, testvérvárosok, önkormányzatok.
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IX.

A város számára rendelkezésre álló energetikai potenciál hasznosítása a
közintézményekben.

X.

A megújuló energiaforrások, mint gazdaságfejlesztési lehetőség kihasználásamegújuló energetikai ipari park, energetikával foglalkozó vállalkozások számára
infrastruktúra, vállalkozás barát környezet kialakítása.

XI.

Közlekedés

energiafelhasználásának

csökkentése,

alternatív

üzemanyagok

felhasználása.
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IV.10. A fenntartható mobilitás és térszerkezet kialakítása

Cél egy olyan közlekedési hálózat kialakítása, amely ellátja a mobilitás iránti igényből származó
funkciókat, biztosítja az elérhetőséget és erősíti a kohéziót, ugyanakkor tér- és környezethasználata a
lehető legkisebb marad.
Szolnok földrajzi fekvése gazdasági szempontból igen kedvező. A város Kelet- és Nyugat Európát
összekötő fő közlekedési útvonal mentén helyezkedik el. A gyors ütemben fejlődő kelet- európai
gazdaságok első számú kereskedelmi útvonala is itt halad keresztül
A közlekedési infrastruktúra fejletlensége miatt a város kedvező lehetőségeivel nem tud élni.

Az NFÜ tájékoztatása szerint az ÚMFT közlekedésfejlesztési koncepciója az alábbiakat
tartalmazza:
Vasútfejlesztés:
A Szolnok-Debrecen vasútvonal korszerűsítése. A Szolnok-Debrecen vasútvonal az 1800-as évek
közepe óta az egyik legfontosabb vasútvonala az országnak, mert egyben vasúti kapcsolatot jelent
Budapest és Záhony között is. A vasútvonal már a XIX. században is kiemelt jelentőséggel bírt a
környező települések mezőgazdasági és ipari fejlődésében, és az ország Kelet felé irányuló kapcsolatai
miatt ma is meghatározó. A gazdasági lehetőségek teljes kihasználásához azonban szükség van a
Szolnok-Debrecen vasútvonal korszerűsítésére.
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A Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal az ország dél-keleti vasúti kapuját és így a
Balkánt köti össze a fővárossal, így a korszerűsítése kiemelt jelentőséggel bír a vasút- és közlekedés
fejlesztési programban. A pályafelújítás után megszűnhetnek a sok helyen érvényben lévő
sebességkorlátozások, nagyobb terheléssel, jobb kihasználtsággal történhet az áru- és személyszállítás,
a korszerű elektronikus irányító- és biztosító berendezések telepítésének köszönhetően pedig
lényegesen növekszik a vasúti közlekedés biztonsága.

Közúthálózat-fejlesztés:
A Budapest–központú közúthálózat hosszadalmassá és nehézkessé teszi egyes térségek megközelítését
így Szolnokét is.
A 4-es útnak nagy szerepe van az ország keleti felének megközelíthetőségében, mivel a régiót alkotó
megyék átjárhatóságát a 4-es főút nyomvonala biztosítja. A kormány tervei szerint a 2007-2013-as
uniós költségvetési időszakban a 4-es főutat 2x2 sávosra bővíti Budapesttől a román határig és
megerősíti a 4-es út különböző szakaszait. Ennek első lépései a Szolnokot északról elkerülő M4
megépítése, valamint a tiszapüspöki híd tervezése, melyeknek kiemelkedő szerepe van a városon
áthaladó forgalom csökkentésében. Ezek mind közlekedésbiztonsági, mind pedig környezeti
szempontból rendkívül fontosak Szolnok lakóinak.
A fenntartható közlekedéssel kapcsolatos általános célkitűzés, annak biztosítása, hogy a város
közlekedési rendszerei megfeleljenek a társadalom gazdasági, szociális és környezeti igényeinek, úgy,
hogy közben minimálisra csökkenjen a gazdaságra, társadalomra, környezetre gyakorolt negatív
hatása.
A fenntartható közlekedési szerkezet kialakítása hosszú távú, több szakaszban megvalósítható,
összetett feladat.
Ezek közül az első és legkevésbé költséges a lakosság szemléletének átalakítása, a közlekedési kultúra
javítása.
A magas költségek ellenére a személygépkocsi használat nem csökkent jelentősebben.
A kerékpár úthálózat további növelésével, a kerékpár használattal kapcsolatos rendezvények
szervezésével (két kerékkel a munkába, autómentes nap, stb.) kell ösztönözni a lakosságot arra, csak
indokolt esetben használják autójukat.
A városban további forgalomszervezési feladatokat kell megoldani. Ezek közül a legnagyobb gondot a
városi Tisza híd kis áteresztőképessége jelenti. Hosszú távon egyetlen lehetséges megoldási mód egy
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új városi híd építése, mely beruházás előkészítésének első lépéseként az Előzetes Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítésére vonatkozó pályázat folyamatban van.
Javíthat a helyzeten a Szandaszőlőst elkerülő és a 4-es főútra csatlakozó átkötő út megépítése.

Tömegközlekedés
A közösségi közlekedést a szolgáltatási színvonal javításával, a járműpark korszerűsítésével,
akadálymentessé tételével, valamint az infrastruktúra átalakításával, illetve fejlesztésével lehet
vonzóbbá, a gépkocsival szemben versenyképes alternatívát jelentő utazási móddá tenni.
Az ilyen irányú fejlesztéseket a Jászkun Volán nagyrészt végrehajtotta.
Az üzemeltető tájékoztatása szerint a jelenlegi tömegközlekedés pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó
hosszú távú feltételei nem biztosítottak.
A Jászkun Volán javaslata szerint a mostani ún. átlós-átlapolt rendszerről át kell térni a gerinc-ráhordó
köteles hálózatra. Ez a gyakorlatban az utasok szempontjából azt jelenti, több átszállással érnék el úti
céljukat (a járatok 20%-át érintené). Az üzemeltető ezzel a megoldással csökkentené járművei
futásteljesítményét, ez egyben káros anyag kibocsátás csökkenéssel is járna. A javaslat jelenleg
egyeztetés alatt van.
A városi tömegközlekedést biztosító cég, a viszonylag kis számú járműparkra hivatkozva, alternatív
üzemanyagokra történő átállást nem tervez. Ez akkor elképzelhető, ha több Volán társaság összefog és
közösen finanszíroznak egy ilyen projektet.
Javasolt egy, a távlati infrastruktúrafejlesztéseket figyelembe vevő mobilitási terv kidolgozása.
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Cselekvési területek:

I.

Kompakt településforma kialakítása. Köztér rehabilitáció-gyalogosprioritás
érvényesítése, törekvés a gépkocsifüggetlen életmód kialakítására, közösségi
hálózatok fejlesztése, mobilitás szükségességének csökkentése, kerékpáros
közlekedés támogatása, zöldfelületi rendszer fejlesztése, környezettudatos építés,
szállítási

igények

minimalizálása,

közösségi

részvétel

a

tervezésben,

szemléletformálás.
II.

Közlekedés iránti igény csökkentése.

III.

Közlekedés térbeli, időbeli megosztásának változtatása.

IV.

Közlekedési környezetterhelés csökkentése.
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IV.11. Gazdasági szabályozás

A gazdasági fenntarthatóság egyik meghatározó eleme a megfelelő gazdasági szabályozás, pénzügyi
folyamatok fenntartása, az eladósodás elkerülése és az önkormányzati funkciók
finanszírozhatóságának biztosítása.
A cél az lenne, hogy a gazdasági szabályozás eszközeivel létrehozzuk a gazdaság számára azokat a
létfontosságú visszacsatolásokat (korlátokat, ösztönzőket), amelyek fenntarthatóbb működésre
késztetik.
Helyi szinten a gazdasági szabályozás eszközei korlátozott módon alkalmazhatók.
A pénzügyi fenntarthatóság alapkövetelménye lenne a bevételek és kiadások egyensúlyának
megteremtése. Ennek realitása még hosszú távon sem körvonalazódik. Az önkormányzatokra egyre
több feladat hárul, ezt egyre kevesebb pénzből kell megoldani. A városnak sem volt más lehetősége
mint kötvényt kibocsátani, hogy az uniós források önrészét biztosítani tudja. Igen sokáig ezen a
kényszerpályán kell haladni.
A későbbiekben –amennyiben ezt a pályázatok struktúrájának átalakítása lehetővé teszi a hangsúlyt a
gazdaság élénkítésére kell helyezni. Ezzel érhető el, hogy az adóbevételek növekedjenek.
A város hosszú távú fejlesztéspolitikája, az Integrált Városfejlesztési Stratégia, illetve az ezzel
kapcsolatban elindult projektek során elsősorban azok pénzügyi fenntarthatóságát vizsgálták és
kevésbé figyeltek arra, ezek a fejlesztések milyen hatással lesznek hosszú távon a város
működtetésének pénzügyi fenntarthatóságára. A projektek megvalósítása után a működtetés plusz
költségeket igényel (energia, munkabér, egyéb fenntartási költségek). Ezek előre nehezen tervezhetők,
de az biztos, jelentős költségtényezőt fognak jelenteni a város költségvetésében.
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Igen, fontos lenne, hogy a fejlesztések pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó hatásait megvizsgáljuk.
Az Európai Uniós pályázatok, jellegüknél fogva (szinten tartó beruházás nem támogatható) többnyire
olyan fejlesztéseket támogatnak, melyek fenntartási többletköltségével számolni szükséges. Kevés
olyan pályázat létezik, amely hosszabb távon megtakarítást eredményez, vagyis egy megtérülési
időszak után csökken a fenntartási költség (ilyen pl. a Kodály KEOP 6.2.0/B pályázat).
Ha biztosítani akarjuk a pénzügyi fenntarthatóságot, előtérbe kell helyezni olyan fejlesztéseket,
amelyek ezeket a célokat biztosítják (KEOP pályázatok), és az infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket
(pl. intézményrekonstrukció) is felül kell vizsgálni ebből a szempontból.
Vita folyik arról, az önkormányzat folytasson-e, és ha igen, milyen formában gazdasági (vállalkozói)
tevékenységet.
Az általános felfogás szerint, az önkormányzat tulajdonában közvagyon van, amely a közszolgáltatást
hivatott biztosítani, ezért egy esetleges vállalkozásnál minimális kockázat a cél.

A gazdasági folyamatok fenntarthatóságával kapcsolatos lehetőségek az alábbiak:
- Beruházói környezet biztosítása, irányított beruházások- olyan beruházások preferálása amelyek
megfelelnek a fenntartható fejlődés feltételeinek.

- Vállalkozóbarát körülmények biztosítása. A helyi vállalkozók előnyben részesítése.
- Patrióta gazdaságpolitika. A kis-, és középvállalkozások foglalkoztatják a munkaerő nagyobb
hányadát. A KKVk-nak nagyvállalatokhoz képest alacsonyabb termelékenységét gyenge
innovációs teljesítményük, alacsonyabb tőkeellátottságuk, pénzügyi szolgáltatásokhoz való
rosszabb hozzáférésük tartósítja. Ezen alapvetően csak kormányzati intézkedések segíthetnek, de
helyi szinten is lennének lehetőségek – innovációs központok, inkubátorházak kialakítása.

Cselekvési területek:
I.

Pénzügyi fenntarthatóságra való törekvés –
fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével.

pályázatok

ellenőrzése

pénzügyi

II.

Források- kiadások átstrukturálása.

III.

Bevételek növelése – gazdaságfejlesztés.

IV.

Kiadások csökkentése – energiagazdálkodás átalakítása, bürokrácia csökkentése,
szabályozó eszközök átalakítása, hatékony személyzeti politika.
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V. Összegzés

A HF 21 nem egy program, hanem egy folyamat. A fenntarthatósági pályára kerüléshez igen hosszú út
vezet, ennek az útnak nincs vége. A HF 21 megvalósításának végső célja a fenntartható társadalom
kialakítása. A fenntartható társadalom a külső és belső környezeti feltételek változásához sikeresen
alkalmazkodó társadalom. Ilyenre a történelemben kevés példa akad.
Ezek is csak egy adott korszakra, az ahhoz tartozó fejlettségi szintre vonatkozóan voltak
fenntarthatóak.
A fenntartható társadalom kialakítása az emberiség fejlődése és ehhez kapcsolódóan igényeinek
növekedése miatt egyre nehezebben biztosítható. Nehéz megértetni az egyénnel, hogy fogyasztásának
reális határai vannak. Bizonytalan és meghatározhatatlan a jogos szükségletek köre. Az igények
kielégítését csak a jó erkölcs képes a szükségletek szintjére korlátozni.
Politikai, kormányzati és önkormányzati szinten a fenntarthatóság helyzete kritikus. A társadalom nem
lép fel a fenntartható fejlődés igényével, így nincs sem politikai akarat, sem kormányzati,
önkormányzati cselekvés vele kapcsolatban.
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A politika a társadalom érdekérvényesítésre képes csoportjainak rövid távú érdekeit szolgálja a
társadalom hosszabb távú érdekeivel szemben. A politika növekedéspárti, aligha várható el tőle, hogy
a hosszú távú fenntarthatósági érdekeket a növekedés elé helyezze.
Ezen a helyzeten valószínű, hogy csak visszafordíthatatlan, az egész emberiségre nézve tragikus
események változtatnak.
Helyi szinten egy fenntarthatósági program megvalósítható.
László Ervin professzor szerint: „A jövőt nem jósolni, hanem teremteni kell. Amit ma teszünk,
meghatározza a holnap történéseit. Különösen igaz ez arra, hogyan érzékeljük az előttünk álló
kihívásokat, és milyen jövőképpel igyekszünk megfelelni azoknak.”
A HF 21 segít abban, hogy a városnak egy jobb, szebb jövőképe, és ha mi is úgy akarjuk, jövője
legyen.
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ALAPSZABÁLYOK A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ:

I.

Be kell építeni a fenntarthatóságot szolgáló elképzeléseket a városfejlesztési
elképzelések jövőképébe.

II. A nyilvánosság számára egyértelmű üzenetekkel kell jelezni, hogy az alapértékek
középpontjában a fenntarthatóság áll.

III. A fenntarthatósági stratégiának az önkormányzati struktúra minden szintjére ki kell
terjedni. Olyan folyamatok kidolgozását kell elkezdeni, amellyel az önkormányzat
minden szereplője megismerkedhet működésük környezeti, gazdasági és társadalmi
hatásaival, és elindulhat egy közös gondolkodás, milyen módon lehet ezt a tudást a
város hasznára fordítani.

IV. A fenntarthatóság irányában elhangzott szavak és tettek szigorú és következetes
összehangolása alapvető kritérium. A meghozott döntések mindig legyenek
összhangban a fenntarthatósági stratégiában megfogalmazottakkal.

V. Alapkövetelmény, hogy a döntéshozatali szinteken rendszeresen foglalkozzanak a
fenntarthatósággal.

VI. A fenntarthatósági szabályok betartásához kapcsolódó magatartáskódex összeállítása
szükséges.

VII. Az önkormányzat és érdekeltségei, partnerei bevonása a fenntarthatósági stratégia
megvalósításába alapkritérium.

VIII.

A városnak csatlakoznia kell fenntarthatóságot preferáló hálózatokhoz.
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