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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 alapján felhívta
az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg egy
angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény Debrecenben történő létrehozásának
lehetőségét, kiterjedve a működtetés intézményi modelljére és a kormányzati szerepvállalás
formájára.
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az emberi erőforrások minisztere megállapította, hogy
nincs olyan jogszabályi vagy egyéb kötelezettség, egyéb indok, amely alapján valamely projekt
vagy projektelem hatékonyabban állami beruházás keretében valósítható meg.
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.
Az iskola nemzetközi tanrend alapján, angol nyelven biztosítaná az oktatást, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező tanári karral.
Az Önkormányzat több oktatási modellt vont be az elemzésébe, amelyek alapján SWOT
analízissel vizsgálták, hogy mely modell lenne a leginkább megfelelő a város adottságai
számára. A vizsgálat alapján a város számára választott modell az International Baccalaureate,
IB program lett.
A nemzetközi iskola alapításával kapcsolatos szakmai egyeztetések eredményeként azt az
álláspontot fogadta el valamennyi fél, hogy bár új gazdasági társaság nem alapítható oktatási
tevékenység ellátására, ám már működő, és oktatási tevékenységi körű önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság tevékenysége kibővíthető az iskolai előkészítő oktatás (TEÁOR
8510), az alapfokú oktatás (TEÁOR 8520) és az általános középfokú oktatás (TEÁOR 8531)
tevékenységi körökkel.
Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Alföld) törzsbetétei az Önkormányzat 81,27 %-os
tulajdonában, valamint Balmazújváros Önkormányzata (7,7%), a DEBRECENI KÉPZŐ
KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (7,7%) és a Magyar Állam (3,33%)
tulajdonában vannak. Az Alföld törzstőkéje 3.000.000,-Ft, közhasznú főtevékenysége oktatást
kiegészítő tevékenység (TEÁOR 8560), közhasznú tevékenysége szakmai középfokú oktatás
(TEÁOR 8532).
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének
átalakítása érdekében már ajánlatot tettünk Balmazújváros Önkormányzata számára, a
tulajdonában lévő üzletrész általunk történő megvásárlására, valamint terveink között szerepel
a Debreceni Egyetem bevonása is a tulajdonosi körbe.
Az Alföld tevékenységi köreinek kibővítésével a nemzetközi iskolai feladatok működtetőjévé
válhatna. A tevékenységi körök kibővítésével egyidejűleg indokolt, hogy az Alföld neve
megváltozzon.

Javaslom, hogy az Alföld új neve DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve DENOK Közhasznú
Nonprofit Kft. legyen és a Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatti ingatlanban lássa el a
nemzetközi iskolai feladatokat, mely ingatlan telephelyként kerüljön bejegyzésre.
Hajnal János, az Alföld ügyvezetője 2017. február 28. napjával lemondott a vezető
tisztségviselői megbízatásáról.
Javaslom, hogy az Alföld ügyvezetője Öreg János legyen. 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 (Kingsbrook Business and Enterprise College) (Oxford és London (Quay
Education Services), majd 4 évet Qatar-ban (Doha (The Gulf English School), valamint 4 évet
Norvégiában (Bergen (Bergen Cathedralschool) és Sandefjord (Skagerak International School).
Alapos gyakorlati ismeretekkel rendelkezik számos nemzetközi és nemzeti oktatási rendszerről,
többek között az amerikai, a brit, az International Baccalaureate (IB), a skandináv, közel-keleti
és néhány dél-kelet-ázsiai modellről. 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.
Az Önkormányzat, az állam és a Debreceni Egyetem által fenntartott nemzetközi iskola szerves
részét képezi majd a Debrecenben működő köznevelési rendszernek. Önkormányzatunk
elkötelezett a mellett, hogy a nemzetközi iskolában már annak indulásától kezdve a debreceni
diákok kapjanak lehetőséget tanulmányok folytatására. Figyelemmel arra, hogy az itt
folytatandó tanulmányok esetében várhatóan felmerül a részt vevők költségtérítés-fizetési
kötelezettsége is, az iskola beindítását megelőző felvételi eljárás megkezdéséig szükséges
kidolgozni egy olyan ösztöndíj-rendszert, amely anyagi támogatás nyújtásával lehetőséget ad
debreceni diákok számára a nemzetközi iskolai képzésben való egyenrangú részvételre.
Az Alföld Felügyelő Bizottsága az előterjesztést a Tisztelt Közgyűlés üléséig megtárgyalja,
döntése az ülésen ismertetésre kerül.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. 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 jogi képviselője elkészítette az Alföld módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társasági szerződését, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:112. § (1)
bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ Javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy a nemzetközi
iskolai feladatok alapításával összefüggő feladatok ellátása érdekében módosítsa a Társaság
cégnevét DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságra, rövidített nevét DENOK Közhasznú Nonprofit Kft.-re.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Hajnal János ügyvezető lemondására tekintettel
2017. március 1. napjával határozatlan időtartamra válassza meg a Társaság ügyvezetőjének
Öreg Jánost azzal, hogy tevékenységét munkaviszony keretében lássa el, és alapbérét bruttó
800.000,-Ft/hó összegben határozza meg.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatti
ingatlant telephelyként jelölje ki.
4./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság a kiegészítő jelleggel folytatott
gazdasági-vállalkozási tevékenységi körei közé vegye fel az iskolai előkészítő oktatás (TEÁOR
8510), az alapfokú oktatás (TEÁOR 8520) és az általános középfokú oktatás (TEÁOR 8531)
tevékenységi köröket.
5./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2./ pont szerinti munkaszerződés megkötésére,
valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a taggyűlés képviseletében Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot jelölje ki.
6./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 1./-4./ pontokban foglaltak érdekében a melléklet
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést fogadja el.
7./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatát az 1./-6./ pontokban foglaltak szerint képviselje.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
8./ Felkéri a polgármestert, hogy a nemzetközi iskola működésének megkezdését megelőző
felvételi eljárás megindításáig tegyen javaslatot a Közgyűlésnek egy olyan ösztöndíj-rendszer
bevezetésére, amely anyagi támogatást biztosít debreceni lakos tanulók számára a nemzetközi
iskolai oktatásban való részvételhez.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Polgármester

9./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./-7./ pontokban foglalt döntésekről a
Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. január 31.
Dr. Papp László
polgármester

