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Az Európai Visszatérési Alapból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatban megállapított szabálytalanságok
Az alábbi adatokat a 2007-2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet 51. § (8) bekezdése
alapján közzé kell tenni:

Végső kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

Bevándorlási
és „Koszovói
tényfeltáró A Kedvezményezett a rá nem
Állampolgársági Hivatal
misszió”
vonatkozó IM, és IRM belső
EVA/2008/3.2.2.1.
szabályzatok alapján, a rá
kiterjedő
hatályú
BM
rendeletben
meghatározottaknál
kisebb
összegű napidíjakat fizetett ki,
azonban az ideiglenes külföldi
kiküldetés
napidíjának
összegéről és kifizetéséről
szóló 204/2009. (IX. 18.)
Korm. rendeletet alkalmazta
következetesen
hatályba
lépésétől,
amely
általánosságban
rendezi
kérdést.
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Szabálytalanság
következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

Pénzügyi érdeksérelem nem 4 317 523 Ft
következett
be,
ezért
intézkedés
nem
volt
szükséges.

A szabálytalansággal érintett összeg: A projekt teljesítésével kapcsolatos költségtétel(ek) értéke, szerződés vagy szerződés meghatározott részének értéke, amellyel
kapcsolatban a szabálytalansági gyanú felmerült. Ez képezi alapját a pénzügyi korrekciónak, vagy a pénzügyi korrekció számításának.
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Végső kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

Szabálytalanság
következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

Bevándorlási
és „Minőségfejlesztés
a
Állampolgársági Hivatal
hatósági
kísérettel
végrehajtott légi toloncok
során
1.”
EVA/2008/3.1.2.1.

A Kedvezményezett a rá nem
vonatkozó IM, és IRM belső
szabályzatok alapján, a rá
kiterjedő
hatályú
BM
rendeletben
meghatározottaknál
kisebb
összegű napidíjakat fizetett ki,
azonban az ideiglenes külföldi
kiküldetés
napidíjának
összegéről és kifizetéséről
szóló 204/2009. (IX. 18.)
Korm. rendeletet alkalmazta
következetesen
hatályba
lépésétől,
amely
általánosságban
rendezi
kérdést.

Pénzügyi érdeksérelem nem 19 500 000 Ft
következett
be,
ezért
intézkedés
nem
volt
szükséges.

Rendőr- „Illegálisan
hazánkban
tartózkodó
harmadik
országbeli állampolgárok
koordinált
visszatérési
feltételeinek
megteremtése”
EVA/2011/3.1.2.2.

A
Kedvezményezett
a
23/2012. (IV. 26.) BM
rendelet 23. §-a alapján nem a
Kbt. hatálya alá tartozó a
beszerzési eljárást bonyolított
le önálló eljárási szabályok
alkalmazásával.
Az
árajánlatok
elbírálásnak
szempontja a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás volt,

A nyertes és a legalacsonyabb 6 273 800 Ft
árat benyújtó ajánlat közti
különbségnek megfelelő, 101
600 Ft összegű pénzügyi
korrekció megfizetése.

Országos
főkapitányság
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Végső kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

Szabálytalanság
következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

azonban
a
beérkező
árajánlatok
közül
a
legalacsonyabb
és
a
legmagasabb összegű árajánlat
automatikusan
kizárásra
került.
Az indokoláskérés nélküli
kizárás
csak
akkor
áll
összhangban a gondos és
hatékony közpénzfelhasználás
céljával, ha megállapítható,
hogy az ár elfogadása a
tényleges kockázattal járt
volna és a Kedvezményezett
nem igazolta, hogy erről
meggyőződött volna.
Felelős Hatóság2
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Európai Visszatérési Alap
(EVA)
2009.
évi
allokációjához kapcsolódó
technikai segítségnyújtás

Az
FH
munkatárs 135 370 Ft pénzügyi korrekció 135 370 Ft
kinevezésének módosítása egy megállapítása.
adott
időszakra
nem
tartalmazta
az
EVA-val
kapcsolatos tevékenységeket
és erre az időszakra módosított
munkaköri
leírás
sem
keletkezett, tehát
jogalap

A szabálytalanságot az Ellenőrzési Hatóság (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság) állapította meg.
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Végső kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja
nélkül került sor a munkabér
EVA 2009 TS keret terhére
történő elszámolására.

Szabálytalanság
következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

