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Tisztelt Képviselő Úr!

Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő, „Rendszerszintű
visszaélések a KEOP forrásainak terhére?” című, K/12369. számú kérdésére - a
212/2010. (VII. 1 .) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése h) és i) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján - az alábbi tájékoztatást adom.

Mint az bizonyára Képviselő úr előtt is ismert, a közbeszerzés során elkövetett
szabálytalanságokról az intézményrendszer a közbeszerzés ellenőrzése során
szerezhet tudomást. Tekintettel arra, hogy az Ön kérdésével érintett szerződés
megkötésére a nemzeti rezsimben történ ő közbeszerzési eljárás lefolytatásá t
követően került sor, az ellenőrzés a 2007-2013 programozási id őszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbó l
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 . (I. 28.) Korm .
rendelet 39. §-a szerint történik. Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a
kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról szóló írásbel i
összegezés megküldését követő 3 napon belül meg kell küldenie az eljárá s
valamennyi iratát a közreműködő szervezetnek, amely azt - többek között -
közbeszerzés-jogi szempontból megvizsgálja .
Figyelemmel arra, hogy a kérdésével érintett projekt kedvezményezettje a
közbeszerzés iratanyagát 2013 . szeptember 23-án küldte meg a közrem űködő
szervezetnek, a közbeszerzési eljárás ellenőrzése jelenleg mind jogi, mind szakmai,
elszámolhatósági szempontból folyamatban van, amelynek lezárásáig Képvisel ő Úr
szíves türelmét kérem .
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A projekt életciklusa során elkövethet ő szabálytalanságok felkutatása végigíveli a
teljes projektet . Az országgyűlési képviselői ellenőrzésen kívül ellenőrzési célzattal
különböző státuszpontokkal rendelkezik a teljes intézményrendszer, mely magába
foglalja a Közreműködő Szervezet, illetve adott esetben az NFÜ közbeszerzés i
ellenőrzését, valamennyi kifizetés teljesítését megelőző ellenőrzést, több alkalommal
megejtett helyszíni ellenőrzéseket, illetve a KSZ és az NFÜ belső ellenőreinek,
valamint az EUTAF ellenőreinek auditját.
Tájékoztatom továbbá Képviselő Urat, hogy levelében említett, jogsértés gyanúját
elkövető Kft. rendszerszintű összeférhetetlenségi problémáját ismerjük, más ,
előrehaladottabb projektek vonatkozásában ugyanilyen szabálysértés miatt má r
született szabálytalansági eljárást lezáró döntés, amelynek a jogszabályok és E U
direktívák által meghatározott pénzügyi korrekció foganatosítása lett a
következménye .
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