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Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján kérdést

kívánok intézni Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter asszonynak „A 37-es f őút

felújítása” címmel .

Kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Zemplén országgyűlési képviselőjeként tisztelettel tájékoztatom, hogy a pátriánk területén

levő kistérségek mindegyike a 33 leghátrányosabb helyzetben levő kistérség tagja, így ezen

előnytelen sajátosságunkat csakis a munkahelyteremtés és az idegenforgalom lehet képe s

feloldani . Különösen, hogy Zemplénben van mit kiaknázni, hiszen ez a térség rendelkezik

hazánk legcsodálatosabb természeti adottságaival, itt készül a tokaji bor és a szerencsi

csokoládé, ez a vidék Kossuth, Bocskai és a Rákócziak földje, kiváló kiránduló- és fürdőhely ,

mely része a világörökségnek is .

Ez a térség hátrányos helyzetű gazdaságilag, de természeti adottságai vonzóak, az itt élők

vendégszeretőek és kedvesek . A gazdaság fejlesztéséhez, a befektetési kedv növeléséhez és az

idegenforgalom fellendítéséhez további infrastrukturális beruházásokra van szükség. Ezt a
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célt elősegíti, hogy a térség települései a Kormány döntése alapján szabad vállalkozás i

zónához tartoznak, amelyet a térség polgárai nevében ezúton is köszönök . A célt erősíti az is ,

hogy majd 2 milliárd forintból 2,5 kilométer hosszon elkészült a 37-es főút szerencsi átkelési

szakaszának rekonstrukciója, mely útszélesítést, egy része négysávosítást is tartalmaz .

Azonban a nagy cél, melyet a térség évek óta vár, az, hogy a 37-es főút legalább Szerencsi g

négysávosítva legyen . Ez azért is indokolt, mert a 2010 . évi forgalomszámlálási adatok

alapján az említett útszakasz személygépkocsi-egységre számított terhelése éves átlagban napi

11779 jármű. Az indokok sorába pedig az idei tél nyomai jelentkeztek még, ugyanis az út a z

egyik internetes portál szerint is a két legrosszabb állapotban lev ő főút egyike, amelye n

annyira sok kátyú keletkezett, hogy a biztonságos közlekedést rendkívüli módo n

veszélyeztette . Bár a közútkezelő folyamatosan javítja, de sajnos ez sem tekinthető tartós

megoldásnak .

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről

szóló 1222/2011 . (VI. 29.) Korm. határozat a 37-es számú főút Hernádkak és Mád közötti ,

mintegy 18 kilométeres szakaszának kiemelt főútként a négysávosítását csak 2025 és 202 7

között, a IV . programciklusban tervezi megvalósítani . Ez abból a szempontból nag y

eredmény, hogy az el őző kormány el ődöm hangzatos ígéretei ellenére kivette a tervekb ő l a

négysávosítást . Azonban az addig tartó idő olyannyira hosszú, hogy a térség kivál ó

természeti, gasztronómiai és kulturális adottságainak kihasználására nem lesz mindaddi g

maximálisan képes, amíg ennek infrastrukturális háttere, az út- és vasútfejlesztés ne m

megoldott.

Tisztelettel kérdezem Miniszter asszonyt, lát-e lehet őséget arra, hogy a Gesztely és

Hernádkak közötti körforgalmi csomóponttól a mádi körforgalmi csomópontig, de legaláb b

Szerencsig a 37-es számú főút négysávosítása a tervezettnél hamarabb sorra kerüljön ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2013 . március 11 .
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