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Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi

XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló

10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani Orbán

Viktor Miniszterelnök Úrhoz,

„Afüggetlen kultúra utolsó „végvárának” kinyírása megtörténik ?

Miért nem részesül állami támogatásban a Csepeli Munkásotthon? ”

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Csepeli Munkásotthon Alapítvány 2010 óta semmiféle támogatást nem kap a z

önkormányzattól, holott elismerten önkormányzati feladatot lát el . Az elmúlt években pedig az

állami támogatás is folyamatosan apadt: 2016-ban felére csökkentették a támogatás összegét ,

majd tavaly már egyáltalán nem kapott semmilyen összeget . Az Alapítvány alapító tagja a

Területi Művelődési Intézmények Egyesületnek (TEMI), mely testület igazgatója tavaly tudatta a

munkásotthon igazgatójával, hogy Hoppál Péter kulturális államtitkár döntése nyomán egyetle n

fillér támogatást sem kap az intézmény . Az állami támogatás csökkentését még a peres eljárássa l

magyarázták, de az elvonásnál már indokolással sem fárasztotta magát a tárca .

A méltánytalanság miatt levelet írt a Kuratórium Önnek, de Ön válaszra sem méltatták őket.

A történet fő mozgatója Németh Szilárd, aki polgármesterré választása óta szeretné megszerezni

a munkásotthont . A fideszes politikus, miután nem szerezhetett többséget a kuratóriumban és a

felügyelőbizottságban, megvonta a munkásotthon önkormányzati támogatását, majd a Fővárosi

Bíróságtól kérte az alapítói jogokat . Nem kapta meg. Erre 2015-ben törvénymódosítást — Le x

Munkásotthon — kezdeményezett, amit az Országgy űlés engedelmesen meg is szavazott . Az

önkormányzat így saját cégét, a Csepeli Városkép Kft .-t bízhatta meg az alapítói jogo k

gyakorlásával, amely feloszlatta a kuratóriumot és helyette Németh Szilárdot kérte fel egyedüli

kurátornak, aki rögvest saját embereit ültette a felügyelőbizottságba. Csakhogy azóta is a rég i

kuratórium van bejegyezve. A munkásotthon alapítványa ugyanis indítványt nyújtott be azért,



hogy az alapítói jogokat az önkormányzat mellett egy olyan személy is gyakorolhassa, aki ismer i
és tiszteletben tartja a nagy múltú intézmény hagyományait . Ebben a perben döntött a Kúria ,
kimondva, hogy Németh Szilárd nem lehet egyszemélyben a kuratórium. A Fővárosi Bíróság
bejegyezte ugyan a Csepeli''Városkép Kft .-t mint az alapítói jogok gyakorlóját, az alapító okirat
módosításához azonban .nem ' járult 5 hozzá. ,Németh Szilárd így most már csak akkor tud
hozzáférni a Kuratóriumhoz, ha" gazdaságilag ellehetetleníti a Munkásotthont . Feltehetően azért ,
mert ha nem lesz pénzük a m űködtetésre, akkor arra való hivatkozással, hogy a kuratórium ne m
képes ellátni a feladatát, feloszlatható lesz .

Mindezek miatt kérdezem Miniszterelnök Úrtól :

• Miért vonták el 2016-ban az állami támogatás több mint felét a Csepeli
Munkásotthon működésétő l?

• Miért nem támogatta 2017-ben az állam a Csepeli Munkásotthon működését?
• 2018-ben várható-e, hogy az állam támogatja a független kultúra utols ó

„végvárának” működését vagy folytatódik a pitiáner bosszúállás a hatalom részér ől?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2018 . május 15 .

óné Borbély Ildik
ors • ggyű lési képvls

(MSZP)
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