Közlemény
A mai napon Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási
Bizottságának elnöke és Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő részvételével
tanévnyitó ünnepséget tartottak Rákosmentén. A rendezvényen a kerületi
intézményvezetők tájékoztatást kaphattak a 2011/2012-es tanév aktuális kérdéseiről.
„Megfontolt és jól átgondolt közoktatási törvényre van szükség, nem pedig gyors
törvényalkotásra” – hangsúlyozta beszédében Pokorni Zoltán. „A változásra szükség van és
nagy felelősség hárul a jelenlegi döntéshozókra. A XXI. század magyar oktatásrendszerét kell
létrehoznunk, legyenek részesei az oktatási stratégia alakításának.” – jelentette ki az Országgyűlés
Oktatási és Tudományos Bizottságának elnöke a kerületi intézményvezetőknek. Az
oktatáspolitikus az egyik legsúlyosabb problémának azt nevezte, hogy Magyarországon a
legszelektívebb az iskolarendszer, így az otthonról hozott különbségeket nem képes kiegyenlíteni.
Jelenleg a közel 3200 önkormányzatból több mint kétezer tart fenn iskolát, de ezek jelentős része
ezer fő alatti település.
Budapest Főváros XVII. kerületének polgármestere, Riz Levente a formálódó közoktatási
törvénytervezettel kapcsolatban kifejtette, Rákosmente – tekintettel az oktatás minőségében
és a fenntartói munkában elért eredményekre – az iskolák fenntartói jogát az
önkormányzatnál tartaná, szemben azzal a kormányzati koncepcióval, amely ezt a jogot
elvonná az önkormányzatoktól és az államhoz telepítené. A kérdésre a választ az őszi
törvényalkotási időszak hozza majd meg. A városvezető beszámolt az intézményrendszer
fejlesztéséért tett lépésekről. A közelmúltban Rákosmentén 3 óvoda és 2 bölcsőde nyitotta meg
kapuit és idén 46 millió forintot költöttek felújításra. 2011-ben a kerület összességében 500 millió
forint európai uniós támogatást nyert, ezt az Önkormányzat közel 200 millió forint önrésszel
egészíti ki, így két oktatási intézmény felújítása valósulhat meg.
„Rákosmente, Budapest egyetlen olyan kerülete, ahol évek óta szüntelenül gyarapszik a
lélekszám. Most szeptemberben az 5510 általános iskolásból egy osztálynyival több kisdiák –
762 gyermek - kezdi meg az első évfolyamon általános iskolai tanulmányait. A kerületi
középiskolások száma 615, a kerületi felnőtt oktatásban 101 fő vesz részt, a kerületi óvodások
létszáma 2734”- mondta Rákosmente városvezetője.
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