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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 a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.
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 az
1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében egyetértett a
nemzetközi iskola létrehozására kidolgozott koncepcióval és a fenntartó személyével, mely az
önkormányzat többségi tulajdonában álló DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 09-09-015413, székhelye: 4030
Debrecen, Fokos utca 12., képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság). A
Társaság feladata a Debreceni Nemzetközi Iskola, idegen nyelvű elnevezéssel International
School of Debrecen (a továbbiakban: ISD) alapítása, fenntartása és működtetése.
A Társaság az ISD alapításáról a 2018. szeptember 14-ei taggyűlésén hozott döntést, és
kezdeményezte az ISD nyilvántartásba vételét az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma az 52484-2/2018/KOZNEVIG nyilvántartásba-vételi
számon a Debreceni Nemzetközi Iskolát nyilvántartásba vette. Az intézmény adószámmal
és bankszámlaszámmal rendelkezik, az oktatási azonosító szám (OM azonosító) kiadása
folyamatban van.
Az ISD működésére és az általa végzett oktatásra nemzetközileg akkreditált normák szerint
kerül sor. Az akkreditáció elvégzése és az erről szóló határozat kiadása az International
Baccalaureate Organization nemzetközi szervezet (IBO) hatáskörébe tartozik. Maga az
akkreditációs eljárás egy többlépcsős, éveken át tartó, ütemezett folyamat, melynek kezdeti
szakaszában az ISD jelölti státuszra való jelentkezése zajlik. Az ehhez tartozó dokumentáció
benyújtásához szükséges annak kinyilvánítása, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához
szükséges költségek – többek között a pedagógusok bére és annak járulékai, a pedagógusok
továbbképzésének költségei, az akkreditációs eljárási díjak költsége – fedezete az oktatás
megvalósítása érdekében rendelkezésre áll.
A fedezet tényleges biztosítására a Társaság üzleti tervében foglaltak elfogadását követően
kerül sor, melyről a Közgyűlés az Önkormányzat költségvetése keretében fog döntést hozni.
A jelölti státuszra történő jelentkezés benyújtásának határideje 2019. január 1. napja, ezért a
szándéknyilatkozatot ezt megelőzően szükséges kiadni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
1./ a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Társaság) többségi tulajdonosaként kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Társaság fenntartásában álló Debreceni Nemzetközi Iskola /International School of Debrecen/
akkreditációs eljárása lefolytatásához szükséges költségek – többek között a pedagógusok bére
és annak járulékai, a pedagógusok továbbképzésének költségei, az akkreditációs eljárási díjak
költsége – fedezetét az oktatás megvalósítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésében biztosítja.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges
költségeket a Társaság üzleti terveiben szerepeltesse.
Határidő: az üzleti terv elfogadásra történő benyújtása
Felelős: a Társaság ügyvezetője
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat költségvetését az 1./
pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő.
Határidő: az Önkormányzat költségvetésének tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. december 13.

Dr. Papp László
polgármester

