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Tisztelt Közgyűlés!

A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(korábban: Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft., a
továbbiakban: Társaság) mérlegfordulónapján (2020. december 31-én) a tulajdonosi szerkezete
a következőképpen alakult:
DENOK Nonprofit Kft.
Törzsbetét (eFt)

Tulajdoni hányad (%)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.769

92,30

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft.

231

Összesen

3.000

7,7
100,00

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 az lett, hogy az intézményt együttműködve annak vezetőivel üzemeltesse
A Társaság fenntartói feladatai 2021. évben:
 ISD költségvetésének biztosítása,
 a pénzügyi elszámolási rendszer kialakítása, a felhasználás ellenőrzése,
 irányítási és ellenőrzési feladatok ellátása,
 adatszolgáltatások benyújtása,
 szakmai tanácsadás.
I.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2021. évi gazdálkodásáról.
A Társaság saját tőkéjének összege az előző évek folyamatos emelkedése után a beszámolás
időszakában csökkent (24.943,- eFt-ról 22.071,- eFt-ra), a Társaság céltartalékot nem képzett.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, pénzeszközök) fedezték a kötelezettségeket.
A Társaság egyéb bevételei (328.839,- eFt) a tárgyi eszköz értékesítéséből és a TIOP-3.1.1.
pályázat elhatárolt bevételének feloldásából tevődnek össze. Az értékesítés nettó árbevétele
1.637,- eFt, mely főként a Társaság által végzett számviteli szolgáltatásból áll.
A 2021. évi beszámoló tárgy évi adatai nem teljes mértékben hasonlíthatók össze az előző üzleti
év adataival, melynek oka az, hogy a Társaság az ISD fenntartójaként az intézmény
üzemeltetési költségeit átvállalta. Ennek következtében az igénybevett szolgáltatásokat az
egyéb ráfordítások között tartják nyilván.
A halasztott bevétel jelentős csökkenésének oka, hogy a korábban TIOP-3.1.1-09 projekt
keretén belül vásárolt eszközöket a Társaság értékesítette, így a halasztott bevétel teljes összege
feloldásra került.

Az eredménykimutatásból megállapítható, hogy a Társaság árbevételéből nem tudta
finanszírozni ráfordításait, így az üzemi tevékenység eredménye mínusz 2.872,- eFt.
A Társaság nonprofit jellegére tekintettel az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott
eredményből osztalék nem kerülhet kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény összege
(mínusz 2.872,- eFt) az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.
Az üzleti jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik. A
Társaság felügyelőbizottsága 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.

II.

A Debreceni Nemzetközi Iskola 2019. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Az ISD
működésére és az általa végzett oktatásra nemzetközileg akkreditált normák szerint kerül sor.
Maga az akkreditációs eljárás egy többlépcsős, éveken át tartó, ütemezett folyamat. Az egyes
képzési ciklusokhoz kapcsolódó akkreditációs folyamatok elvégzése és az erről szóló határozat
kiadása az International Baccalaureate Organization nemzetközi szervezet (IBO) hatáskörébe
tartozik.
Az ISD Magyarországon elsőként vált teljes körűen akkreditált IB PYP iskolává 2022. május
4.-én. Az IB MYP akkreditáció véglegesítése 2023. februárjában, míg a IB DP akkreditáció
2023. májusában esedékes. A NEASC I. fázis akkreditáció 2023. áprilisában fog megtörténni.
Az egyes fázisok között körülbelül egy év telik el. Ez alapján az ISD-ben elsőként végző diákok
is már nem csak az IB DP érettségit szerezhetik meg, hanem megkapják a NEASC Amerikai
középiskolai bizonyítványt is.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdés d) pontja szerint a köznevelési intézményben a fenntartó határozza meg az adott
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható
osztályok számát.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá - a júliusaugusztus hónapok kivételével - nevelési évben iskolai osztályt, óvodai csoportot nem
szerveztethet át, és nem szüntettethet meg.
Az ISD fenntartója a Társaság. A Társaság hatályos társasági szerződése 7.7.2. pontjának c)
alpontja alapján a Társaság által fenntartott Debreceni Nemzetközi Iskola vonatkozásában az
intézmény által az adott évben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának
meghatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Annak érdekében, hogy az intézmény működése opcionálisan is kiszolgálja a nemzetközi
oktatás iránt érdeklők igényeit, az indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számát az év
közbeni fluktuációt is figyelembe véve kell meghatározni.
A határozati javaslat melléklete tartalmazza az ISD 2022/2023. tanévben indítható óvodai
csoportok és iskolai osztályok számára vonatkozó javaslatot.

III.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§a alapján
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja,
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C.
törvényben foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.,
cégjegyzékszáma: 09-09-015413, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) taggyűlésének a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1.
melléklet szerint 34.441,- eFt mérlegfőösszeggel és mínusz 2.872,- eFt adózott eredménnyel
azzal, hogy az adózott eredményt a Társaság az eredménytartalék terhére számolja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Debreceni Nemzetközi Iskolában a 2022/2023.
tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számáról a 2. melléklet szerint
döntsön.
3./ A Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint képviseli Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatát.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

