
 
 

Tisztelt Tanácstag! 

Ezúton értesítem, hogy eredményesen lezárult a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2020. 
december 11-i – Tanácsülés megtartása nélküli – elektronikus szavazása. 

A Tanács tagjai az alábbi határozatban döntöttek: 
 
A Tanács az 1/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft 
2021. évi szakmai és költségvetési tervét és elfogadta a tervben foglaltakat és felhatalmazást ad 
Wáberer György elnök részére a Pénzügyminisztériumhoz történő Támogatási Kérelem 
benyújtására. 

A Tanács az 2/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, - a 2. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-
7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon” 
című projekt tervdokumentáció átdolgozásának tartalmi elemeit és a Tokaj Borvidék 
Fejlődéséért Nonprofit Kft (Megbízó) és a AXIS Építésziroda Kft (Megbízott) között létrejövő 
Vállalkozási szerződés megkötésére felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére. 

A Tanács az 3/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 3. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-
7.1.6-16-2017-00005 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi 
helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért 
Nonprofit Kft. és az Oppidum Civitas Projektlebonyolító Kft. között létrejövő „Könyv gyártási 
feladatok ellátása” szolgáltatást biztosító vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és 
felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére. 

A Tanács az 4/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 4. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-
7.1.6-16-2017-0000 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi 
helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért 
Nonprofit Kft. és az SNC Art Kiállításrendező Kft . között létrejövő „Visual guide-os vezetés 
fejlesztési feladatok” szolgáltatást biztosító vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és 
felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére. 
 

 

 

 



 
A Tanács az 5/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 5. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-7.1.6-16-
2017-0000 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek 
fejlesztése” című projekthez kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a Magyar 
Kastélyprogram Nonprofit Kft. között létrejövő „Multimédiás eszközökhöz szükséges applikáció 
tartalomfejlesztés feladatok” szolgáltatást biztosító vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és 
felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére. 

A Tanács az 6/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, - a 6. mellékletként csatolt – EFOP-3.9.2-16-2017-
00030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térségben” 
megnevezésű, támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért 
Nonprofit Kft (Megbízó) és a KultúrAktív Egyesület (Megbízott) között létrejövő, „Oktatási program 
fejlesztése 8-12 éves korosztály számára” fejlesztési szolgáltatást biztosító Vállalkozási szerződés 
tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére. 

A Tanács az 7/2020. (12.11.) sz. határozatot egy tartózkodás mellett elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte – a 7. sz. mellékletként csatolt – Tokaj 
Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (Megbízó) és Gy & Gy” Perfekt Audit Kft. (Megbízott) 
között létrejövő Könyvvizsgálati szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István 
ügyvezető részére a szerződés megkötésére. 

A Tanács az 8/2020. (12.11.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács hozzájárul Dévald István ügyvezető év végi prémium 
juttatásához, melynek összege bruttó 500 000 Ft. 

Tokaj, 2020. december 18. 

 

      Üdvözlettel: 

 

        Dévald István 

           ügyvezető 


