II.

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

5.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, a testületi szerv szavazásának adatai
I. A Kuratórium döntés előkészítésének rendje
A Kuratórium döntés előkészítésének rendjét a Modern Művészetért Közalapítvány Szervezeti és
Működési Szabályzata szabályozza az alábbiak szerint:
A kuratórium üléseinek rendje
A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik.
A kuratórium ülése nyílt, zárt ülést a kuratórium szavazással rendelhet el alapos indokkal.
A kuratórium ülését az elnök meghívó küldésével hívja össze írásban, igazolható módon kézbesítve.
Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott küldemény, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön
(elektronikus tértivevény). Igazolható kézbesítésnek minősül az is, ha a meghívó személyes
átvételét a kurátor aláírásával, az arra rendszeresített nyomtatványon igazolja.
A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel
kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A kuratórium az ülését a jogi személy székhelyén tartja. Ha a kuratórium ülését nem
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratórium ülésén a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
A rendes kuratórium üléseiről szóló meghívót ki kel függeszteni a Kortárs Művészeti Intézet
hirdetőtáblájára.
A kuratórium elnöke vagy a Felügyelő Bizottság elnöke sürgős, halasztást nem tűrő esetekben
rendkívüli kuratóriumi ülést köteles összehívni.
A Kuratórium elé kerülő előterjesztések fontosabb fajtái:
a) egyedi határozat meghozatalára irányuló, döntést igénylő javaslat,
b) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, a szerv tevékenységéről,
c) beszámolónak nem minősülő tájékoztató anyag.
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az előterjesztés címét
b) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a pénzügyi-kulturális-egyéb ágazati
szempontokat, következményeket,
c) az előzményeket, különösen a tárgyalandó témakörben meghozott korábbi kuratóriumi
döntéseket (kivonatos, lényeges elemeket magában foglaló közlés formájában),
d) a pontos jogszabályi hivatkozásokat,
e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket valamint a várható
pénzügyi-kulturális-egyéb ágazati (pozitív és negatív előjelű) következményeket, költségvetési
kihatásokat
Az előterjesztés mellékleteként csatolni szükséges:
a) az előzményeket, különösen a tárgyalandó témakörben meghozott korábbi kuratóriumi

döntéseket (részletesen),
b) jogszabályi keretek részletes bemutatását.
Előterjesztés megtételére jogosultak:
a) kurátorok valamelyike
b) A Kortárs Művészeti Intézet igazgatója
Az állampolgárok - a zárt ülés anyaga kivételével - betekinthetnek a kuratórium előterjesztésébe és
hozzá kapcsolódó mellékleteibe, függelékeibe.
Halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben - legkésőbb a megelőző munkanap 16.00 óráig - a
sürgősség tényének rövid indoklásával, határozati javaslatot is tartalmazó sürgősségi indítvány
nyújtható be a kuratóriumi elnöknél.
Halaszthatatlan döntést igénylő esetben készített indítványt (előterjesztést) - legkésőbb az ülést
megelőző munkanap 24.00 óráig - a kuratórium tagjai részére meg kell küldeni.
Sürgősségi indítványt az terjeszthet be a kuratórium részére, - aki rendes előterjesztés benyújtására
jogosult. Ebben az esetben, emailen és telefonon is értesíteni kell a kurátorokat.
Amennyiben a kuratórium nem ismeri el a tárgyalható napirendi pont sürgősségi úton történő
tárgyalásának indokoltságát, úgy a kuratórium a tárgybani indítványt a soron következő, rendes
kuratóriumi ülésen tárgyalja meg.
A kuratórium szükség esetén, alapos indokkal, rendkívüli ülést is tarthat, ezekben az ügyekben legkésőbb a kuratórium ülését megelőző munkanap 08.00 óráig - a rendkívüliség tényének rövid
indoklásával kell összehívni a kurátorokat. Ebben az esetben, emailen és telefonon is értesíteni kell
a kurátorokat.
II. Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
Az állampolgári közreműködést (véleményezést) nem veszünk igénybe.
III. A Képviselő-testület eljárási szabályai, döntései
A kuratóriumi ülés nyilvánossága
Amennyiben a Kuratórium ülése nyilvános, arról hang, videofelvétel készíthető.
A hang, illetve videofelvétel készítésének tényét annak készítője köteles a kuratóriumi elnök
tudomására hozni, - a képviselő-testületi ülés technikai előkészítésével összefüggő helyi gyakorlat
eseti, átmeneti jellegű felülvizsgálata (szükséges technikai, informatikai korrekciók megtétele)
végett.
A kuratóriumi ülés vezetésének szabályai
Az ülés vezetője a kuratóriumi ülés megnyitását követően megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét
A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha a kuratórium
határozatképtelen, az ülést 8 napon belüli időpontra változatlan napirenddel újból össze kell hívni.
A kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közalapítvány mindenkori összetételében nem lehetnek
túlsúlyban az alapítótól függőségben lévő személyek. A kuratórium határozatképességének
megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a meghozott
határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A kuratórium döntéseiről az elnök az
érintetteket írásban értesíti.

A kuratórium köteles gondoskodni a határozatok nyilvántartásának vezetéséről, amelyből
megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, személye. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a
határozatok nyilvántartását az alapítvány székhelyén kell őrizni.
A napirend előterjesztése során az ülés vezetője, illetve a nyilvános ülésen, állandó tanácskozási
joggal meghívott személy javaslatot tehetnek:
a) a napirendi pontok felcserélésére,
b) új napirendi pont felvételére,
c) meghívó szerint, írásban javasolt napirendi pont tárgyalásról történő levételére (elnapolás).
Az ülés vezetője - a napirend meghatározása részeként - előterjeszti a sürgősségi indítványt, a
sürgősség tényének rövid indokolásával.
A sürgősség befogadhatósága (elfogadhatósága) kérdésében a kuratórium vita lefolytatása nélkül,
egyszerű szótöbbséggel határoz.
A Kuratórium a tárgynapi ülés napirendjét (nyílt, zárt) egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával
állapítja meg.
Napirend előtti beszámoló, tájékoztatás
Napirend előtt az ülés vezetője vagy az általa felkért személy beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két rendes kuratóriumi ülés között megtett, a közalapítvány
működését és üzemeltetését lényegesen érintő, befolyásoló intézkedésekről.
Napirend előtt a Kortárs Művészeti Intézet igazgatója tájékoztatást ad a két rendes ülés között
történt fontosabb eseményekről.
Tanácskozás rendje
Az ülés vezetője a napirendet alkotó napirendi pontok sorrendjében minden előterjesztés felett
külön vitát nyit, melynek során:
a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,
b) az előterjesztő a javaslatot, illetve a kurátor a módosító javaslatát a vita bezárásáig
megváltoztathatja, vagy a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja,
c) az előterjesztőhöz a kurátorok és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel,
amelyre az előterjesztő köteles röviden, lényegre törően válaszolni,
d) az előterjesztő, illetve az ülés vezetője javasolhatja a napirendi pont elnapolását,
e) a felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.
f) az elhúzódott napirendi pont feletti vita lezárására.
A hozzászólások időtartamának korlátozására a kuratórium bármely tagja javaslatot tehet.
A javaslatról a kuratórium vita nélkül határoz.
g)Amennyiben az ügyben lényeges kérdésre az előterjesztő nem tud kielégítő választ adni, a
kuratórium az előterjesztést érdemi vita nélkül kiegészítésre, átdolgozásra visszaadhatja az ügy
előterjesztőjének.
h) Az ülés vezetője a vitát akkor zárja le, ha napirendhez további felszólaló nem jelentkezik.
Az ülés vezetője az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzottakat összefoglalja, - az egyes
indítványokat (határozati javaslatokat, rendeletalkotási javaslatokat) egyenként teszi fel szavazásra.
i) A Kuratórium először a módosító, vagy kiegészítő indítványokról dönt - elhangzásuk
sorrendjében, - majd a javaslatokkal és módosításokkal kiegészített eredeti indítványról (határozati
javaslatról).
j) A szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg, illetőleg - a szavazatok téves
összeszámlálása miatt indokoltan, - elrendelheti a szavazás megismétlését.
Az ülés vezetője a napirendi pont tárgyalása keretein belül:
a) gondoskodik a vita levezetéséről, ezen belül a hozzászólásra, a kérdésre a szót megadja,

b) a vitát összefoglalja,
c) a módosító, vagy kiegészítő (határozati) javaslatot felteszi szavazásra,
d) a (módosított, illetőleg kiegészített) határozati, rendeletalkotási javaslatot felteszi szavazásra,
e) megállapítja a szavazás eredményét.
Az ülés vezetője megállapítja a nyilvános ülésen érdemben tárgyalható napirendi pontok
tárgyalásának befejezését, egyúttal zárt ülést rendel el, és intézkedik a zárt ülés megkezdéséhez
szükséges feltételek biztosításáról, végrehajtásáról.
Tanácskozás rendjének fenntartása
A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés vezetője folyamatosan gondoskodik.
Ennek során:
a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő,
sértő kifejezéseket használ.
b) Ismételt figyelmeztetést követően megvonja az a) pont alatti hozzászólótól a szót.
c) Amennyiben a fenti intézkedés(ek) eredményre nem vezet az ülés vezetője felfüggesztheti az
ülést, vagy az ülés vezetője az üléstermet elhagyja, ezzel félbeszakítja az ülést, amelynek
következménye az ülés elnapolása.
Szavazás
A Kuratórium a szavazati arányok rögzítésével - alakszerű határozat nélkül - dönt:
a) az ügyrendi kérdésekről,
b) az információs jelentések tudomásul vételéről.
A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
A javaslat elfogadásához a jelenlevő kurátorok, több mint a felének szavazata szükséges.
A közalapítvány mindenkori összetételében nem lehetnek túlsúlyban az alapítótól függőségben lévő
személyek. A kuratórium határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az
alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, illetve
egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.
A döntésből kizárható az akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A kurátor - a
vita megkezdése előtt - köteles bejelenteni a személyes érintettségét.
A kizárt kurátor a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni, azzal, hogy a
döntéshozatalban nem vesz részt.

