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„Mikor várható a 41 . sz. főútvonal Ukrán határig terjedő szakaszának felújítása? "
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kóka János gazdasági és
közlekedési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Űr!

Szűkebb hazám, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye keleti része az ország egyik leghátrányosabb

helyzetben lévő térsége . Elszigetelődésünk egyik oka a rossz megközelíthetőség . Egyetértek a

Közlekedési Operatív Programban megfogalmazottakkal, miszerint : "A jó közlekedési

infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását és a

gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését ."

Kérdésem a 41 . sz. főútvonal Vásárosnamény és az országhatár közötti szakaszára vonatkozik

a 2001 . évi árvízi helyreállítás kapcsán a Vásárosnamény - Csaroda közötti útszakasz részben

felújításra került a Csarodától országhatárig terjedő kb . : 8-10 km szakaszon az úthálózat

minősége rendkívül rossz. A határátkelőnek köszönhetően ez az út szakasz jelentős forgalmat

bonyolít ezért rendkívül fontos számunkra, hogy a főútvonal ezen szakaszán is biztonságosan

lehessen közlekedni .



Egy másik súlyos probléma az adott útszakaszon, hogy Tákos község belterületén a főút

vonal mentén nincs kiépített járda így a település lakói gyalogosan csak a nagy forgalmú

úttest igénybevételével tudnak közlekedni. Gyakorlatilag nincs olyan év amikor súlyos vagy

akár halálos kimenetelű baleset ne történne . A település több éve próbálkozik ezen

problémáját pályázati úton orvosolni sajnos ez idáig sikertelenül! Az idei év pályázati

lehetőségeit tanulmányozva a LEK1 keretein belül mutatkozna lehetőség azonban a 29

településre jutó összesen 120 milliós forrás bizonyosan nem fogja tudni megoldani az említett

problémát .

Kérdésem, mikor várható a 41 . sz. főút említett szakaszának rekonstrukciója illetve milyen

lehetőséget lát Tákos község közlekedési problémájának mielőbbi megnyugtató rendezésére?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2007 . március 26 .
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