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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft. (korábban: Alföld
Szakképző Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban: Társaság)
mérlegfordulónapján (2018. december 31-én) a tulajdonosi szerkezete a következőképpen
alakult:
DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsbetét (eFt)

Tulajdoni hányad (%)

2.019

67,30

Debreceni Egyetem

750

Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

231

Összesen

3.000

25
7,7
100

2019. júniusában a Magyar Állam a 3,33%-os üzletrészét értékesítette Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), ezzel a tranzakcióval az
Önkormányzat 67,30% tulajdoni hányaddal részesül a Társaságban.
A Társaság működése 2017-ben jelentősen megváltozott, fő feladata az International School of
Debrecen (a továbbiakban: ISD) megalapítása és létrehozása lett. A Társaság átalakításának
célja, hogy az ISD egy jogszerűen működő, magas színvonalú, nemzetközileg elfogadott és
elismert oktatási intézmény legyen. A Társaság feladata az ISD megalapítását követően
fenntartóként üzemeltetni az intézményt, annak vezetőivel közreműködve.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásáról.
A saját tőke összege (22.677,- eFt) az előző évekhez képest folyamatosan emelkedik.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, pénzeszközök) fedezték a kötelezettségeket.
A Társaság egyéb bevételeinek nagy része tárgyi eszköz értékesítéséből, a TIOP-3.1.1. pályázat
elhatárolt bevételének feloldásából és az Önkormányzat által adott de minimis támogatásból
tevődik össze. Az értékesítés nettó árbevétele jelentősen csökkent az előző évhez képest,
111.543,- eFt-ról 1.853,- eFt-ra.
A Társaság követelései és kötelezettségei az előző évhez képest csökkentek.
Az eredménykimutatásból látható, hogy a Társaság árbevétele és a ráfordítások egyenes
arányban nőttek az előző évihez képest, az üzemi tevékenység eredménye 19.237,- eFt.
A Társaság 2019. évben az Önkormányzattól 38.500,- eFt támogatásban részesült.
Az adózott eredmény az előző évi 468,- eFt-hoz képest jelentősen emelkedett, tárgyévben
17.258,- eFt adózott eredményt ért el a Társaság.
A Társaság nonprofit jellegére tekintettel az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott
eredményéből osztalék nem kerülhet kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az
eredménytartalékba kerül.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti jelentés összhangban van a
beszámolóval és a Számviteli törvény előírásaival. Az üzleti jelentés, a független
könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik. A felügyelőbizottság azonban a
jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak határozata a Tisztelt Közgyűlés
ülésén kerül ismertetésre.
A Számviteli törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások, melyeknek december 31-e a
mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig kötelesek letétbe
helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves beszámolójukat .
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként
úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
II.
A Társaság a fenntartója a Debreceni Nemzetközi Iskolának (a továbbiakban: ISD). A
fenntartói jogokat a Társaság taggyűlése, illetve az ügyvezető gyakorolja a társasági
szerződésben rögzítettek szerint.
A nemzetközi iskolai akkreditációt biztosító International Baccalaurate Organisation-nál az
alsóbb osztályokra vonatkozóan folyamatban lévő, a felsőbb osztályok esetében a napokban
indított jóváhagyási folyamat során merült fel, hogy az általa kínált képzési programok
struktúráját illetve megnevezését az IBO által általánosan használt struktúrához, illetve
megnevezésekhez igazítsák. Ennek megfelelően a teljes, 15 évet átölelő képzési ciklus a
korábbi 3 helyett 4 programra kerül felbontásra, a korábbiaktól részben eltérő elnevezés mellett.
Ez a változtatás adminisztratív jellegű, az intézmény által nyújtott képzést nem befolyásolja.
A korábbi alapító okirat az intézmény igazgatójának egyszemélyi, korlátlan felelősségén
alapult, a módosítás a vezetői és a gazdálkodási feladatokat megosztja az intézmény igazgatója
és a gazdasági igazgató között.
Az alapító okirat módosítással érintett egyes pontjairól a taggyűlés jogosult dönteni a hatályos
társasági szerződés szerint.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) módosítása
folyamatban van és annak elfogadását követően az alapító okirat bizonyos elemei módosítása
(az intézmény típusának, az évfolyamok számának, feladatellátást szolgáló vagyon feletti
rendelkezésnek a megjelölése) intézményátszervezésnek minősülnek. A törvénymódosítás
hatályba lépésének időpontja jelenleg nem ismert.

A módosító rendelkezések szerint intézményátszervezésről a fenntartó legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést.
A Nkt. hatályos rendelkezései szerint az alapító okirat módosításának nincs akadálya, az
jelenleg nem minősül intézményátszervezésnek.
Annak érdekében, hogy az alapító okirat módosítása mielőbb megtörténhessen, az ügyvezető
kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához az alapító okirat módosítással
összefüggésben a köznevelési törvény módosításának elfogadása előtt.
Szintén dönteni szükséges az ISD indítható csoportjainak számáról. A Társaság ügyvezetője
előterjesztette a javaslatait, és kéri, hogy a taggyűlés foglaljon állást a kérdésekben.
A 1017/2020. (VI. 04.) PM határozat rendelkezett arról, hogy a Debrecen, Fokos utca 12. szám
alatt található, jelenleg a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság tulajdonát képező ingatlanrészt (szakképzési célokat szolgáló főépület
46%-a, azaz 1146 m2 nagyságú alapterület, térkőburkolat, automata öntözőrendszer,
teniszpálya és kerítés) az Önkormányzat megvásárolja két részletben. Az első vételárrész
kifizetése a 2020. évi költségvetés terhére történik 292.600.000 Ft összegben, míg a második
vételárrészlet 2021. január 15-ig esedékes. Tekintettel a 4/2020. (II. 13.) önkormányzati
rendelet 28. § (1) bekezdésére, közgyűlési döntés szükséges, hogy a második vételárrészlet az
Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként betervezésre kerüljön.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a
2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdései, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2)
bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CXC. törvény 21. § (4) bekezdése, a 83. § (2)
bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja, a 4/2020.
(II. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 2000. évi C.
törvényben, a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és a 154/2018. (VIII.
30.) határozatban foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A., cégjegyzékszáma: Cg.09-09-015413,
képviseli: Hajnal János ügyvezető, továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2019.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 573.068,- eFt
mérlegfőösszeggel és 17.258- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy azt az eredménytartalék
javára számolja el a Társaság.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2. melléklet szerint módosítsa a Debreceni
Nemzetközi Iskola alapító okiratát és fogadja el a Debreceni Nemzetközi Iskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 3. melléklet szerint, továbbá a 4. mellékletnek
megfelelően döntsön a 2020/2021-es tanévben a Debreceni Nemzetközi Iskola indítható
csoportjainak számáról.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-2./ pontok szerinti javaslatnak
megfelelően képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Polgármester

4./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe
betervezi a kiadási előirányzatok közé a debreceni 11199 hrsz-ú, 1 ha 379 m2 területű, a
valóságban Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti ingatlanon lévő, a Társaság tulajdonát képező
ingatlanrész megvásárlásának 2021. január 15. napjáig esedékes második vételár részletét, nettó
212.904.000 Ft összegben.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pontban foglalt kiadási előirányzatot
tervezze be az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletébe.
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 17.
Szűcs László
főosztályvezető

