I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
a, Kuratórium:
A közalapítvány kezelő szervezete öt főből álló kuratórium.
A közalapítványt a kuratórium elnöke, Gyöngyössy Csaba, akadályoztatása esetén
Rohonczi István képviseli.
Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés során a képviselet módja és terjedelme
ezzel azonos.
Alapító okiratban meghatározott feladatok
1. a közalapítvány saját gyűjteményének gyarapítása, amely megalapozza hosszabb
távon egy modern művészeti múzeum létrehozását, amely a XX. és XXI. századi
magyar és nemzetközi képzőművészetét gyűjti és mutatja be,
2. a modern művészeti értékek széles körben való megismertetése,
terjesztése, népszerűsítése,
3. kortárs művészek támogatása, ösztönzése,
4. a Kortárs Művészeti Intézet működtetése,
5. a Kortárs Művészeti Intézet működéséhez szükséges anyagi eszközök
biztosítása.
A művészeti tevékenység segítése céljából:
az alapító által a közalapítvány rendelkezésére bocsátott ingatlanon megépült
Kortárs Művészeti Intézet kiállításokkal, a közalapítvány tulajdonába juttatott kortárs
műalkotások gyűjtésével hosszabb távon megalapozza egy modern művészeti múzeum
megteremtését. A múzeum gyűjteményének alapját a közalapítvány tulajdonában lévő
műalkotások képezik. Az alapítványi gyűjtemény vásárlásokkal, és felajánlások
elfogadásával folyamatosan bővíthető.
a közalapítvány képzőművészeti kiállításokat szervez, ismeretterjesztő
előadásokat tart,
pályázati úton kortárs alkotókat, művészeket támogathat.
Közművelődési tevékenység terén:
- előadó művészeti esteket, kortárs zenei esteket tart,
- gyermek foglakozásokat szervez,
- tájékoztató kiadványokat, tanulmányokat jelentet meg melyek a modern művészet
értékeit közvetítik a lakosság széles rétegei felé.
Vállalkozási tevékenység:
- az alapítványi cél érdekében - kiegészítő tevékenységként - a közalapítvány a
tulajdonába került vagyont gazdasági tevékenység útján is hasznosíthatja. Az ebből a
tevékenységből elért nyereséget a közalapítvány alapítói okiratban rögzített céljaira lehet
fordítani.

b, Ellenőrző Bizottság
A kuratórium ellenőrzését három főből álló ellenőrző bizottság végzi, melynek tagjai
természetes személyek, az ellenőrző bizottság tagjainak megbízása határozatlan időre
szól.
Az ellenőrző bizottság jogosult és köteles vizsgálni, hogy a közalapítványt irányító
kuratórium tevékenysége összhangban van-e a közalapítvány céljával, továbbá ellenőrzi,
hogy a közalapítvány a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően végzi-e a
könyvvezetését.
c, Kortárs Művészeti Intézet
A Modern Művészetért Közalapítvány működteti a Kortárs Művészeti IntézetDunaújvárost. Az intézet nem önálló jogi személy, élén kinevezett igazgató áll.
Feladata a Modern Művészetért Közalapítvány feladatainak megvalósítása.

