Alexa Györgynek, Rákosmente korábbi,
szocialista országgyűlési képviselőjének
nyilatkozata
A november 25-iki Közmeghallgatáson szóba került az M0 zajvédő falának
továbbépítésére tett ígéret, amelyet még Alexa György, Rákosmente korábbi,
szocialista országgyűlési képviselője tett. (A tudósítás ide kattintva elolvasható - a
szerk.)

A Közmeghallgatásról szóló tudósításunk után Alexa György Nyilatkozatot
juttatott el a Tizenhetedik Online szerkesztőségéhez, kérve annak közzétételét.
Kérésének eleget teszünk.
Nyilatkozat
Az M0 kerületünkhöz közel eső részének zajvédelmét kiemelten kezeltem országgyűlési
képviselői munkámban. A Parlament plenáris ülésén azonnali kérdést intéztem az illetékes
miniszterhez az ügyben, és más fórumokon is képviseltem az itt élők érdekeit. Az akkori
közlekedési minisztert kerületünkben vendégül láttam és más ügyeink mellett erről a
problémáról is közvetlenül tájékoztattam. Munkám egyik eredménye volt, hogy a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. zajméréseket végzett a területen és tervet készített a szükséges
intézkedésekről. A 2010-es költségvetés összeállításakor írásos tájékoztatást kaptam a
minisztertől mely szerint a szükséges zajvédelmi beruházások szerepelnek a tárca
költségvetésében, így nem lesz akadálya annak, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
az elkészült intézkedési terv alapján a munkát elvégezze. Nyilatkozataimat ezen tényekre
alapozva tettem.
A tavaszi kormányváltás után a minisztériumok összevonásra, az illetékes vállalatvezetők
kicserélésre kerültek. Meglehet, az újakat nem kötik a korábbiak ígéretei és
tervei. Meglepőnek tartom, hogy a kerület új országgyűlési képviselője inkább
„visszamutogat” elődjeire pedig kormánypárti képviselőként az ügy elintézése lenne a dolga.
Budapest, 2010. november 26.

Alexa György
A Nyilatkozatra reagált a Rákosmente Sajtóiroda.
Közlemény
Alexa György 2010 tavaszán a választási kampányban honlapján a következő
közleményt jelentette meg a MO autóút rákosmenti szakaszánál szükséges zajvédő
falak építése kapcsán:
„A NIF Zrt-vel egyeztetve 2009 nyarán több műszerrel végzett zajmérést kezdeményeztem, amely bebizonyította aggályainkat, ezt parlamenti felszólalásban
jeleztem a közlekedési tárca vezetőjének, aki megnyugtatott, hogy a zajvédő funkció
fejlesztésére rendelkezésre áll a megfelelő keret. A minisztérium 2010-es
költségvetése tartalmazza a munkák elvégzéséhez szükséges fedezetet.”
Ugyanitt videóüzenetében meghallgatható, szó szerint:

„Jó hír a Színes utcaiaknak: indul a zajvédelmi beruházás”
„Javasoltam azt, hogy a minisztérium költségvetésében szerepeljen forrás a
zajvédelmi intézkedések kialakítására és 2010-es megépítésére. Örömmel
tájékoztatom az ott élőket, hogy az elindult az a folyamat, amelynek eredményeként
május végére ennek a szakasznak a zajvédelmi intézkedései megtervezésre
kerülnek és ezért mondjuk a Péceli út csomópontjának környékén július közepére el
is fognak készülni. És október végéig pedig a szakasz többi részén tervezett
zajvédelmi intézkedések is kialakításra kerülnek.”
A szöveg és a videó ma is olvasható, látható a www.alexagyorgy.hu weblapon.
Sajnos a valóság cáfolta a szocialista politikus állításait.
2010. augusztusában önkormányzatunk az illetékes állami szervekhez fordult,
hivatkozva Rákosmente volt országgyűlési képviselőjének nyilatkozatára, és sürgette
a beruházás 2010. őszi megvalósítását.
A kapott válasz leforrázó volt: az M0 autóút keleti szektor zajvédelmi beruházása
sem most, sem kormányváltás előtt nem szerepelt a szakminisztérium és a NIF
Zrt. 2010-es terveiben, költségvetésében, így a kivitelezés idén nem lehetséges.
Alexa úr szavait ezek után nem kommentáljuk.
Rákosmente Önkormányzata és országgyűlési képviselője mindent megtesz azért,
hogy mielőbb megvalósuljanak a XVII. kerületiek nyugalmát biztosító zajvédelmi
munkák.
2010. november 28.
Rákosmente Sajtóiroda
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