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ELŐZMÉNYEK 

   A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
2015. december 17-i ülésén – a 2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet alapján - a 2014-2020-
as programozási időszakban ellátandó 
projekt előkészítési, projektmenedzsmenti 
feladatok végrehajtása érdekében 
nonprofit korlátolt felelősségű társaságot 
hozott létre. 



MŰKÖDÉSI FORRÁS 

• A Közgyűlés a Társaság alapításához 
szükséges 3.000.000 Ft törzsbetét 
(törzstőke) összegét pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás formájában a Kft. 
rendelkezésre bocsájtja. 

• A nyújtott szolgáltatásokért kért előleg, 
megbízási díj, továbbá alvállalkozókkal 
kötött szerződés esetén utófinanszírozás 
útján történik a megállapodás 

 

 



ALBENSIS KFT. MUNKASZERVEZET 

név képzettség, 

pozíció 

feladatkör elérhetőség 

telefon e-mail 

Turiné Menczel Andrea ügyvezető 
igazgató 

ügyvezetési  feladatok, projektek 
összehangolása, 
projektmenedzsment tevékenység 

22/312-144, 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu 

Dr. Szabó László ügyvéd jogi szolgáltatás, 
projektmenedzsment tevékenység, 
közbeszerzések bonyolítása 

22/389-499 szabougyved@t-online.hu 

Sziklai-Mordik Zsuzsanna Közgazdász 
(turisztikai és EU 
pénzügyek 
szakirány) 

Projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment, projekt témafelelős 

22/312-144, 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu 

Bucsi-Szollár Zsuzsa Közgazdász  
(területfejlesztési 
szakirány) 

Projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment, projekt témafelelős 

22/312-144, 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu 

Lattenstein -Besszer Diána Geográfus (terület 
és 
településfejlesztés
i szakirány) 

Projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment, projekt témafelelős 

22/312-144, 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu 

Óber Andrea Műszaki 
menedzser, 
közbeszerzési 
referens 

Projektmenedzsment, projekt 
témafelelős 

22/312-144, 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu 

Dr. Boros Tamás ügyvéd jogi szolgáltatás, közbeszerzések 
bonyolítása 

22/389-499, 70/324-
0753,70/324-0752 

boros.tamas@szabougyved.hu 

Dr. Bálinger Péter ügyvéd jogi szolgáltatás, közbeszerzések 
bonyolítása 

22/389-499, 70/324-0753, 
70/324-0752 

balinger.peter@szabougyved.hu 

Dr. Bencsik Dorina jogász jogi szolgáltatás, projekt 
témafelelős 

22/389-499, 70/324-0753, 
70/324-0752 

bencsik.dorina@szabougyved.hu 

Dr. Lóderer Kitti jogász jogi szolgáltatás, projekt 
témafelelős 

22/389-499, 70/324-0753, 
70/324-0752 

loderer.kitti@szabougyved.hu 

Tóth Józsefné asszisztens titkári feladatok, adatrögzítés, 
kapcsolattartás 

22/389-499, 70/324-0753, 
70/324-0752 

titkarsag@szabougyved.hu 





MUNKA 

Az érintett település Polgármesterével 

történő személyes egyeztetés 

 

Együttműködési megállapodás 

(képviselő testület határozata alapján) 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Az együttműködés keretében az ALBENSIS Kft. vállalja, hogy: 

• a települési önkormányzat részére rendszeresen tájékoztatást ad a 

honlapján a megjelenő pályázati lehetőségekről, 

  

• a települési önkormányzat megkeresése alapján konzultáció 

keretében tájékoztatást ad konkrét pályázatokra vonatkozóan, 

 

• a települési önkormányzat kérése esetén – egyedi szerződés 

megkötése után - megfelelő felkészültséggel rendelkező szakmai 

közreműködőket biztosít a projekt előkészítési, megvalósítási 

tevékenységeinek végrehajtására, 

 

• ellátja az együttműködés szakmai irányítását az egyedi 

szerződésben rögzítettek szerint 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

A Települési Önkormányzat vállalja, hogy: 

 

• a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Európai Uniós forrásokat is 

felhasználó projektjeinek előkészítése és végrehajtása során igénybe veszi 

az Együttműködő Szervezet segítségét a projektmenedzseri, valamint a 

Korm. rendelet 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátására. 

  

• folyamatosan vizsgálja, hogy a mely pályázati kiírás kapcsán kíván projektet 

indítani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy megfelel a pályázati kiírás szerinti 

feltételeknek, vállalja, hogy olyan időben keresi meg a Szervezetet az 

egyedi szerződés megkötése érdekében, hogy ésszerű határidő álljon a 

rendelkezésére a pályázatra jelentkezésre, a konzultációkra, 

dokumentációs anyag összeállítására.  

 

• a szükséges információk időben történő rendelkezésre bocsátásával 

segíti az ALBENSIS Kft. munkáját. 

 

 

 



Egyeztetés a munkaszervezettel 

(kiírásonként) 

     szükséges dokumentumok áttekintése 

     kiírás feltételeinek megvizsgálása 

     kérdések megválaszolása 

 

MUNKA 



PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
 

Szerződés aláírása projektenként  

Az érintett település részéről 

kapcsolattartó kijelölése 

Pályázat benyújtása (felelős: ALBENSIS 

Kft.) elektronikus felületen keresztül  



ELÉRHETŐSÉG 

 

Székesfehérvár, Szent István tér 9.  

 

Tel./Fax: (+36-22)  312-144 

                +36/20 315-4402 

 

E-mail: albensis.kft@fejer.hu 
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 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


