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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DENOK)
2018. szeptember 14. napján elfogadott alapító okirattal hozta létre a Debreceni Nemzetközi
Iskolát (a továbbiakban: ISD).
Az ISD a 2019. június 28. napján kelt feltételes működési engedély alapján láthatja el
tevékenységét. A működési engedély alapján az ISD intézmény típusa közös igazgatású
köznevelési intézmény, fenntartója a DENOK.
Ennek megfelelően áttekintésre került, hogy a DENOK-nak az ISD-vel összefüggésben milyen
fenntartói feladatai/jogkörei vannak, mely feladat/hatáskörök meghatározásakor irányadóak a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83-85. §-ai.
Tekintettel arra, hogy az ISD fenntartója egy gazdasági társaság, ezért a tulajdonosok joga a
társasági szerződés keretén belül döntést hozni arról, hogy a DENOK mely szerve (taggyűlés,
ügyvezető) hozza meg az egyes fenntartói hatáskörbe tartozó döntéseket.
Jelenleg a társasági szerződés nem rögzíti a DENOK fenntartásában lévő jogi személlyel
kapcsolatos jogkörök gyakorlásának rendjét, mely azt jelenti, hogy jelenleg minden fenntartói
hatáskörben az ügyvezető jogosult eljárni.
A határozati javaslat mellékletét képező társasági szerződésben rögzítésre került a taggyűlés
vonatkozásában azon hatáskörök felsorolása, melyeket a taggyűlésnek javasolt a jövőben
gyakorolni, míg az ügyvezető jogosult minden más fenntartói hatáskörben döntést hozni.
Javaslom, hogy egyes hatásköröket az ügyvezető az ISD igazgatójának az előzetes egyetértési
joga mellett gyakorolhassa. Ezt indokolt egy taggyűlési határozatban rögzíteni, és az
eljárásrendet a DENOK belső szabályzataiban kidolgozni.
DMJV Önkormányzata DENOK-ban meglévő részesedésének mértéke miatt a taggyűlési
hatáskörbe tartozó kérdésekről a polgármester az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.
30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlés utasításának megfelelően
szavazhat.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének tervezetét a
jogi képviselő elkészítette, az a határozati javaslat mellékletét képezi.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
A Társaság felügyelő bizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, határozata
a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

II.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíj alapításával lehetőséget teremt arra,
hogy azon tehetséges vagy kimagasló teljesítményt elért debreceni gyermekek számára is
elérhetővé váljon az ISD egyes képzési programjaiban való részvétel, akiknek családja anyagi
helyzete nem teszi lehetővé a tandíj megfizetését.
Az ösztöndíj elnyerésére az évente meghirdetendő pályázati kiírás alapján, a pályázati
feltételeknek való megfelelőség esetén van lehetőség.
A pályázati feltételek között az alábbi kritériumok szerepelnek majd:
 a támogatandó tanuló és a vele egy háztartásban élő szülője/szülei magyar
állampolgárok,
 a támogatandó tanuló és a vele egy háztartásban élő szülője/szülei legalább 1 éve
debreceni állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 a támogatott a pályázat benyújtásának időpontjában debreceni oktatási intézmény
diákja,
 a pályázat benyújtásának évében betöltötte a 10. életévét,
 a támogatottal egy háztartásban élő személyek együttesen számított, egy főre eső nettó
összjövedelme a benyújtást megelőző 3 naptári évben nem haladja meg a havi átlag
250.000,- Ft-ot,
 a tanuló az ISD szabályzata szerint a következő képzési programok bármelyikében
történő részvételre jogosult: Primary Years Programme, Middle Years Programme, PreDiploma Programme, Diploma Programme.
A pályázati eljárás szakaszai:
A pályázati kiírás szövegét a Bíráló Bizottság javaslatának és véleményének kikérését követően
Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője teszi közzé a helyben szokásos módon, és a beérkezett
pályázatokkal kapcsolatban a végső döntés meghozatalára is ő lesz jogosult.
A beérkezett pályázatok formai megfelelőségének ellenőrzését, továbbá a pályázatok tartalmi
értékelését az ISD szakmai kollektívája végzi. A legjobb pályázatot benyújtó pályázókat az ISD
szakemberei személyes elbeszélgetésre hívják, majd felállítják a pályázatok rangsorát. Ezen
rangsor ismeretében a Bíráló Bizottság egyhangú döntéssel szakmai javaslatot tesz a jegyzőnek
az ösztöndíj odaítélésére.
A Bíráló Bizottság személyi összetételét úgy célszerű meghatározni, hogy a fenntartó
tulajdonosi köre képviselve legyen, azaz az Önkormányzat és az ISD képviselőjén kívül abban
a Debreceni Egyetem delegáltja is részt vegyen.
A Bíráló Bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem:
1. a Debreceni Nemzetközi Iskola igazgatója,
2. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának vezetője,
3. a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese.
A fenti többlépcsős, ütemezetten zajló pályázati eljárásból jól látszik, hogy noha városi
ösztöndíjról van szó, az ösztöndíjasok személyének kiválasztásában a fenntartó tulajdonosi
szerkezetének megfelelve több szereplő is részt vesz. Ez garanciát jelent arra, hogy a végső
döntés szakmai alapon születhessen meg. A nyertes pályázókkal szerződéskötésre kerül sor az
adott képzési programban való részvétel idejére.

Újabb képzési programba bekapcsolódás csak újabb pályázat beadását, és ösztöndíj elnyerését
követően lehetséges.
Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra az ösztöndíjban
részesülők száma és az ösztöndíjak fedezete.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése, 41. § (4) bekezdése, 107. §-a, a 2011. évi
CXCV. törvény 36.§ (5a) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, valamint a
24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft. (Cg.: 09-09015413, székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca 12., képviselő: Hajnal János ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2019. szeptember 1. napjával módosítsa a
Társaság társasági szerződését és fogadja el a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződést a melléklet szerint.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy taggyűlési határozattal döntsön arról, hogy az
alábbi fenntartói hatáskörök gyakorlása során az ügyvezető a döntését a Debreceni Nemzetközi
Iskola (székhely: 4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár utca 1. sz., képviselő: Öreg János
igazgató) igazgatójának előzetes egyetértésével hozza meg:
a) a pedagógusok továbbképzési programjának jóváhagyása,
b) a pedagógusokra vonatkozó etikai kódex megalkotása,
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontokban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős:
a Polgármester
4./ Ösztöndíjat alapít a Debreceni Nemzetközi Iskola képzési programjaiban való részvétel
támogatására tehetséges vagy kimagasló eredményt elért debreceni diákok számára a
2020/2021. tanévtől.
5./ Vállalja, hogy a 4. pontban meghatározott ösztöndíjprogram működtetéséhez szükséges
fedezetet az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.
6./ Bíráló Bizottságot hoz létre a pályázati felhívás szakmai tartalmának előzetes
véleményezésére és az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges javaslat megtételére.
7./ Megválasztja a Bíráló Bizottság tagjává:
a) a Debreceni Nemzetközi Iskola igazgatóját,
b) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának vezetőjét,
c) a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettesét.

8./ Felkéri Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a pályázati felhívást a Bíráló Bizottság
véleményének kikérésével készítse el, évente tegye közzé, valamint a Bíráló Bizottság
egyhangú szakmai javaslatának figyelembevételével döntsön az ösztöndíjak odaítéléséről.
Határidő: a pályázat kiírására első ízben legkésőbb 2019. október 1.
az ösztöndíjak odaítélésére első ízben 2020. február 28.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője
9./ Felkéri Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a 2020/2021. tanévre szóló pályázati
felhívást tájékoztatás céljából a megjelentetés előtt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2019. szeptemberi ülése
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. augusztus 14.
Dr. Papp László
polgármester

