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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2015. május 18. napján
együttműködési megállapodást kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a
továbbiakban: Önkormányzat), és a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati
végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette meg. A Magyarország
Kormánya és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 5. pontja felhívta az emberi
erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg egy angol
nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény Debrecenben történő létrehozásának lehetőségét.
Az Önkormányzat elsődleges célja egy olyan nemzetközi szinten elismert oktatási rendszert
alkalmazó iskola létrehozása, amely lehetővé teszi tanulói számára, hogy nemzetközi szinten
elismert, a továbbtanulásukhoz szükséges dokumentumot szerezhessenek, illetve
tanulmányaikat másik országban is folytathassák.
A Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap-és középfokú oktatási
intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források
biztosításáról szóló 1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Kormány a
1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében egyetértett a
nemzetközi iskola létrehozására kidolgozott koncepcióval és a fenntartó személyével.
A nemzetközi iskola alapítása, fenntartása és működtetése a DENOK Debreceni Nemzetközi
Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 09-09015413, székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12., a továbbiakban: Társaság), feladata, miután
a nemzetközi iskolai feladatok ellátása érdekében a Társaság tevékenységi körei kibővítésre
kerültek.
Az International School of Debrecen (a továbbiakban: ISD) működésének elindítása érdekében
a Társaság elkészítette az iskola alapító okiratának tervezetét, és megkereste a tulajdonosokat
azzal, hogy az alapító okirat tervezetet a Társaság taggyűlése fogadja el.
A Társaság többségi résztulajdonosa az Önkormányzat, 63,97%-os részesedéssel. A társasági
szerződés alapján a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 7,7%-os, a Magyar
Állam 3,33%-os, míg a Debreceni Egyetem 25%-os törzsbetéttel rendelkezik.
A Társaság taggyűlésének a nemzetközi iskola megalapításának (és nyilvántartásba vételének)
érdekében el kell fogadnia az intézmény alapító okiratát, melyben rendelkeznie kell a
székhelyről, valamint döntenie kell az intézmény igazgatójának, egyben képviseletére jogosult
személyének a meghatározásáról.

I.

Az ISD alapítása

Az ISD 2019. szeptember 1-jétől iskolaelőkészítői neveléssel egybekötött, egységes 15
évfolyamos képzést fog folytatni az International Baccalaureate Organization oktatási
programjának irányelveit követve, angol nyelven, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező
tanári karral. A Pallagon épülő ISD-re az Önkormányzat a régió gazdaságfejlesztésének egyik
kulcsaként tekint. Az angol nyelvű, óvodától érettségiig tartó, nemzetközi rendszerű és
színvonalú iskola modern és professzionális környezetben biztosítja a 21. századi oktatást mind
magyar, mind külföldi diákok részére.

A nemzetközi iskolákra vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 90. §-a tartalmaz előírásokat, mely szerint „Magyarország területén
külföldi nevelési-oktatási intézmény akkor működhet, akkor adhat ki külföldi bizonyítványt, ha
abban az államban, ahonnan származik, az intézményt nevelési-oktatási intézménynek, az általa
kiadott bizonyítványt pedig az ilyen nevelési-oktatási intézménynek megfelelő
bizonyítványnak jogszerűen elismerik, és az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, feltéve
hogy az intézmény működése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal.
E rendelkezéseket a nemzetközi iskolák tekintetében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel,
hogy az elismerést az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezetnek kell kiadnia.
A külföldi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter - az intézmény
fenntartójának kérelme alapján - nyilvántartásba veszi és engedélyezi a működését.”
Az Nkt. 21. §-ának rendelkezéseit, mely szerint új köznevelési intézmény a nyilvántartásba való
bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre, az ISD-re is kell alkalmazni.
Az Nkt. 21. § (2) bekezdése alapján az ISD alapítását az alapító okirat, a köznevelési
közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat (mely jelen esetben a Társaság
társasági szerződése), az intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének
jogosultságát igazoló dokumentum, valamint az állandó székhely meglétét igazoló okirat
megküldésével, nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni az Emberi Erőforrások
Minisztériumának.
Az ISD alapító okiratának tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

II.

Javaslat az ISD székhelyére vonatkozóan

Az Nkt. 21. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve az ISD nyilvántartásba vételi kérelmének
benyújtásához szükséges a Közgyűlés arra vonatkozó szándéknyilatkozata, hogy az ISD-nek
helyet adó, az Önkormányzat tulajdonát képező 66056/2 hrsz.-ú, 5 ha területű, a valóságban
Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u. 1. szám alatt található ingatlant - a rajta megvalósuló
épülettel, valamint a működéshez szükséges, a későbbiekben beszerzésre kerülő eszközökkel
együtt - mint az ISD feladatainak ellátásához szükséges vagyont a Társaságnak mint az ISD
fenntartójának hasznosításába szándékozik adni, annak érdekében, hogy az ingatlant a Társaság
az ISD székhelyeként használhassa, és azt az ISD alapító okiratában feltüntethesse.

III.

Az ISD képviseletére jogosult személy kijelölése, megnevezése

Az ISD nyilvántartásba vételéhez szükséges a Társaság taggyűlésének kijelölnie, megneveznie
a képviseletére jogosult személyt. Javaslom, hogy az ISD igazgatójának a Társaság taggyűlése
Öreg Jánost nevezze ki, aki az alapító okiratban meghatározottak szerint az ISD képviseletére
jogosult személy lesz, akinek személye garanciát jelent az ISD sikeres elindulásához és
működéséhez. Öreg János széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező pedagógiai
vezető. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak debreceni elvégzése után 5 évet élt és
dolgozott az Egyesült Királyságban (Milton Keynes, Oxfordshire), majd 4 évet Katarban
(Doha), valamint 4 évet Norvégiában (Bergen, Sandefjord). Alapos gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik számos nemzetközi és nemzeti oktatási rendszerről, többek között az amerikai, a
brit, az International Baccalaureate (IB), a skandináv modellekről. 2015-2016-ban a Norvég IB

Iskolák Szövetségének (NIBS) igazgatósági tagja. Karrierje során dolgozott magániskolákban
és több, különböző állami szektorban egyaránt. Nemzetközi vizsgabiztosként, program
igazgatóként és IB szakértőként kapcsolatot tart a meghatározó nemzetközi szervezetekkel és
sok, jelentős nemzetközi iskola vezetőjével. Pedagógiai hitvallása, hogy az iskola a
közösségformáló, értékrend alakító szerepénél fogva minden egészséges társadalom egyik
alappillére és az örömteli felfedezés helye.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részesedése a Társaságban meghaladja a 25%-ot, ezért
az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdése a) pontja
értelmében a társaság legfőbb szervének ülésén az Önkormányzat képviselője a Közgyűlés
előzetes utasításának megfelelően szavazhat.
A Társaság Felügyelő Bizottsága az előterjesztést a Tisztelt Közgyűlés üléséig megtárgyalja,
döntése az ülésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése, 3:109.
§ (1)-(2) bekezdése, 3:110. § (1)-(2) bekezdése, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(12)
bekezdése, a 2011. évi CXC. törvény 90. § (1) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 6. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy a
Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015.
(VI. 12.) Korm. határozat 5. pontjában meghatározottak végrehajtása érdekében angol nyelvű
nemzetközi iskola megalapításáról hozzon döntést, és az iskola igazgatójának, képviseletére
jogosult személynek Öreg Jánost nevezze ki.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./
pontban foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a Polgármester
3./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező 66056/2 hrsz.-ú, jelenleg „lakóház, udvar, gazdasági épület és
szennyvíztározó” megnevezésű, 5 ha területű, a valóságban Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u.
1. szám alatt található ingatlant - az ingatlanon megvalósuló épülettel és a működéshez
szükséges eszközökkel együtt - a nemzetközi iskola feladatainak ellátásához a Társaság részére
hasznosításba adja, annak érdekében, hogy az ingatlant a Társaság a nemzetközi iskola
működéséhez annak székhelyeként használhassa, és azt a nemzetközi iskola alapító okiratában
feltüntethesse.

4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Társaságot.
Határidő: 2018. szeptember 10.
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. augusztus 23.
Dr. Papp László
polgármester

