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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyű lési képviselő „A független kultúra utolsó „ végvárának” kinyírás a
megtörténik? Miért nem részesül állami támogatásban a Csepeli Munkásotthon?” című,
K/27. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . május 31 .
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz feltett „A független kultúra utolsó
„végvárának” kinyírása megtörténik? Miért nem részesül állami támogatásban a Csepel i
Munkásotthon?” című írásbeli kérdésre illetékességbő l — Dr. Kásler Miklós miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom.

Kérdése mögött a valós aggodalom helyett a csepeli ellenzék vetélkedése áll, ez inkább szó l
talán Dr. Szabó Szabolcsnak, aki miatt Ön visszalépett . Kérem, belső problémáikat ne a
polgárokon és a Kormányon próbálják levezetni .

A Csepeli Munkásotthon Alapítvány a Területi M űvelődési Intézmények Egyesülete ( a
továbbiakban : TEMI) tagja. A TEMI alapító okiratában foglaltak szerint az Elnökség szervez i
és végzi a mindenkori éves költségvetési támogatás étosztását . A TEMI éves támogatásának
összegét minden évben a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza
meg .

A támogatási összeg belső megosztására minden évben szakértői csoport tesz javaslatot a
TEMI Elnöksége által kidolgozott eljárásrend és bírálati szempontrendsze r
figyelembevételével a benyújtott pályázatok ismeretében . A szakértői csoport az állami
támogatás belső megosztására tett javaslatáról a TEMI alapszabály 13 .3 .4 . g. pontja alapján az
Elnökség dönt .

Mint azt Dr. Szabó Szabolcs képviselő úrnak adott korábbi válaszomban jeleztem, a TEMI és
az EMMI között létrejött 2016 . évi támogatási szerz ődésben foglaltak szerint, a TEM I
Elnökségének javaslatát elfogadva, a Csepeli Munkásotthon Alapítvány 10 .136 .000 forint
támogatásban részesült, tekintettel az akkor éppen folyó bírósági eljárásra .

államtitkár

A fent leírtak szerint az EMMI a TEMI és a minisztérium között létrejött 201 7
támogatási szerződések alapján jár el .

Budapest, 2018 . május 31 .
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