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Tisztelt Közgyűlés!
A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., Cg.: 09- 09- 015413, képviseli:
Öreg János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből Debreceni Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 63,97%-kal, a Debreceni Egyetem 25%-kal,
a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
7,7%-kal, a Magyar Állam 3,33%-kal részesedik.
Az Önkormányzat Közgyűlése a 154/2018. (VIII. 30.) határozatával javaslatot tett a Társaság
taggyűlésének, hogy a Magyarország Kormánya és az Önkormányzat 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.
A Társaság taggyűlése 2018. szeptember 14-én döntött az International School of Debrecen (a
továbbiakban: ISD) megalapításáról, és a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos teendők
ellátására Öreg Jánost, a Társaság ügyvezetőjét jelölte ki, valamint – az ISD nyilvántartásba
vételének napjától – kinevezte az iskola igazgatójává.
Az iskolaigazgatói feladatok maradéktalan ellátása érdekében Öreg János, a Társaság
ügyvezetője 2018. november 30. napjával lemondott ügyvezetői tisztségéről.
Az ügyvezető lemondására tekintettel új ügyvezető megválasztásáról, valamint a társasági
szerződés ennek megfelelő módosításáról szükséges döntenie a Társaság taggyűlésének. Az új
ügyvezetőként megválasztani javasolt Hajnal János korábban már ellátta a Társaság ügyvezetői
feladatait.
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 Társaság társasági szerződés-módosításának 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 felügyelőbizottsága a társasági szerződés módosítását a Közgyűlés üléséig
megtárgyalja, határozata a Közgyűlésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3: 25. § (1) bekezdésének d)
pontja, 3:27. § (1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:112. § (1) és
(3) bekezdése, 3:188. § (2) bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., Cg.: 09- 09- 015413,
a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy Öreg János ügyvezető lemondására tekintettel
a Társaság ügyvezetőjének 2018. december 1. napjától határozatlan időtartamra válassza meg
Hajnal Jánost azzal, hogy tevékenységét megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül lássa
el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglaltak érdekében módosítsa a
Társaság társasági szerződését és fogadja el a társasági szerződés módosítását a melléklet
szerint.
3./ Mint a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8. A. ép., Cg.: 0909-017134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: DKK Kft.) egyedüli tagja
utasítja a DKK Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntéseknek megfelelően
szavazzon a Társaság taggyűlésén.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1/-3./ pontban foglaltakról a Társaság
ügyvezetőjét és a DKK Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./-2./
pontoknak megfelelően képviselje.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2018. november 7.

Dr. Papp László
polgármester

