
2017 MÁRC 0 6. 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGIÉSPÉNZÜGYIBIZOTT~~GA 
l l 

JEGYZŐKÖNYV ~-1 

i 
~l Lfj5o~:rp j2_ot1/P< . .-

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. március 6-án a :Budapest Fő v' o e~let 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapes~ X., Szent ~as ló ter 29. I. 
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. ~- , - --~-

Eiószám: , c'b 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Tubák István, Somlyódy Csaba, Varga István, a Bizottság 
képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Marksteinoé Molnár Julianna, a Bizottság elnöke 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
vidéken való tartózkodás 
hivatalos elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Szüts Korinna 
Fodor János 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Váradi Eszter 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály részéről 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt, a Bizottság képviselő tagja az SzMSz 76. § (4) bekezdése 
alapján. (Az írásos megbízás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [ 48/2017. (III. 6.)] : 

1. A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek
előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (114. számú
előterjesztés)
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester

2. A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús
rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása (115. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

1. napirendi pont:
A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek 

előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tábi Attila: Mi indokolja, hogy a Wise Advisory Group Kft. ajánlata 1 millió forinttal 
magasabb, mint a korábbi közbeszerzési eljárás során tett ajánlata? 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi közbeszerzési eljáráshoz képest 
emelkedett a Kőbányai Hírek oldalszáma, valamint a kiírásba belekerült az Önkormányzat 
facebook profiljának a szerkesztése is. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti 
hírközléseinek előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 
114. számú előterjesztés tekintetében.

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik „igen", ,,nem" vagy „tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 114. szamu 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

49/2017. (III. 6.) GPB határozat 
a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek 
előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
( 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közéleti hírközléseinek előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban
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megállapí~a, hogy a Lounge Communication Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fsz. 4.) 
ajánlata érvénytelen a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 75. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, 
így nem igazolta a 4., 5., 6. számú értékelési részszempontként megajánlott szakemberek 
szakmai gyakorlatát, azaz a 4., 5., és 6. értékelési részszempontra tett megajánlását. 
2. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti 
hírközléseinek előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapí~a, hogy a Wise 
Advisory Group Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 4.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes, mivel az megfelel az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
valamint a Kbt. előírásainak, továbbá az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem 
áll kizáró ok hatálya alatt. 
3. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti 
hírközléseinek előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás eredményes. 
4. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti 
hírközléseinek előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője a Wise Advisory Group Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. 
fszt. 4.), mivel az ajánlattevő adta az értékelési szempontra (legjobb ár-érték arány) tekintettel 
a legkedvezőbb- és az egyetlen -érvényes ajánlatot. 
5. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy kössön vállalkozási keretszerződést a Wise 
Advisory Group Kft.-vel. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

2. napirendi pont: 
A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 

hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §(5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges a 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús 
rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása" tárgyú 115. számú előterjesztés tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 115. szamu 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
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50/2017. (111. 6.) GPB határozat 
a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari 
munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Morpheus '48' Kft. (2085 
Pilisvörösvár, Dózsa György út 24.), továbbá a Damasztor Kft. (1196 Budapest, Hunyadi 
u.171.) és Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.) közös ajánlattevők ajánlata 
érvényes, mert megfelel az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) és 
végrehajtási rendeletei előírásainak, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére és 
nem állnak kizáró ok hatálya alatt.
2. A Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési
eljárásban megállapítja, hogy a Kontakt Hűtő Kft. (2191 Bag, Jókai utca 50.) ajánlata
érvénytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem nyújtott be
hiánypótlást, így nem állapítható meg az ajánlattevő tényleges tulajdonosa, valamint az
ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolt pénzügyi-műszaki ütemtervet.
3. A Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési
eljárásban megállapítja, hogy a Cool-Airconditional Kft. (5540 Szarvas, Üdülő sétány 42.)
ajánlata érvénytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem
nyújtott be hiánypótlást, így nem állapítható meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti
nyilatkozatból, hogy az ajánlattevőt jegyzik-e szabályozott tőzsdén vagy sem. Az ajánlattevő
által benyújtott Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozaton, valamint az
elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről tett nyilatkozaton, továbbá az alkalmassági
feltételeknek való megfelelésről, a jótállásról, a szakmai felelősségbiztosításról tett
nyilatkozaton az ajánlattevő nem tüntette fel a cégnevet és ezt hiánypótlási felhívás ellenére
sem pótolta, így nem állapítható meg a nyilatkozat szövegéből, hogy mely ajánlattevő
nevében nyilatkozik a meghatalmazott képviselő és a nyilatkozatokon nem tüntette fel
meghatalmazotti minőségét. Az ajánlattevő nem csatolt továbbá műszaki ütemtervet és nem
nyilatkozott cégszerűen a pótmunkák rezsióradíj áról ( a dokumentum sem keltezést, sem
cégszerű aláírást nem tartalmazott, így nem tekinthető nyilatkozatnak), amelyet hiánypótlási
felhívás ellenére sem pótolt. Az ajánlattevő felhívás ellenére nem adott felvilágosítást, hogy
az ajánlatában szereplő felolvasólapon a 2. és 3. értékelési részszempontra tett megajánlás
milyen mértékegységben értendő.
4. A Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési
eljárásban megállapítja, hogy a Hupka Építő-Szerelő Kft. (1144 Budapest, Ond vezér útja 9-
11.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő
az ajánlatában meg nem nevezett alkalmasságot igazoló szervezetet vont be a pénzügyi és a
műszaki-szakmai alkalmasság igazolására. A Kbt. 65. § (7) bekezdése előírja, hogy az
alkalmasságot igazoló szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik magában az
ajánlatban kell megjelölni, valamint az ajánlatban kell csatolni a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
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rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő 
ajánlatában nem jelezte, hogy alkalmasságot igazoló szervezetet kíván igénybe venni, azt 
nyilatkozta, hogy önmaga megfelel a felhívásban előírt pénzügyi és műszaki-szak:mai 
alkalmassági feltételeknek, az ajánlattevő vonatkozásában teljesülnek maradéktalanul a 
felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek, tehát -
amint az az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtott igazolásokból 
megállapítható- nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pontja szerinti nyilatkozaton is csak a gépészeti munkák egy részét jelölte meg az ajánlattevő, 
amelyre alvállalkozót kíván igénybe venni, alkalmassági feltételt nem. Az ajánlattevő 
ajánlatába nem csatolta az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezet képviselőjének aláírási 
címpéldányát és az erőforrás szervezettel kötött előszerződést sem, holott ezen 
dokumentumokat a felhívás 21.12. és 20. pontja alapján magában az ajánlatban kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az ajánlattevő által 
csatolt felelős műszaki vezető szakember önéletrajzából megállapítható, hogy az nem a Kbt. 
65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozaton megjelölt cég alkalmazottja, hanem az ELKÁ 
Épületgépészeti Kft. alkalmazottja, amelyet az ajánlattevő sem ajánlatában, sem pedig az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nem jelölt meg kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezetként. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívása az 
alkalmasság igazolások benyújtására szolgál, nem pedig az egyéb korábbi nyilatkozatok 
módosítására. Az eljárásban korábban benyújtott egyéb nyilatkozatok (Kbt. 65. § (7) 
bekezdése és a 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat) az eljárás ezen szakaszában 
már nem módosíthatóak. Az ajánlattevő fentiekre tekintettel nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
5. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy az Immo Szerviz Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 7/B. II/2.) 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 75. § (l) bekezdés e) pontja alapján, ugyanis az ajánlattevő a 3. 
értékelési részszempontra az eljárást megindító felhívásban előírt maximális mértéket 
meghaladó ajánlatot tett, ugyanis ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított teljesítési határidő 
konkrét naptári napban megadva értékelési részszempontra legfeljebb 90 naptári napos 
teljesítési határidőt írt elő, ehhez képest az ajánlattevő 120 naptári napos teljesítési határidőt 
vállalt ajánlatában, így ajánlata nem felel meg az eljárást megindító felhívásban előírt 
fel tételeknek. 
6. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
7. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Morpheus '48' Kft. (2085 Pilisvörösvár, 
Dózsa György út 24.), mint az értékelési szempontra- legjobb ár-érték arány- tekintettel 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
8. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön vállalkozási keretszerződést a Morpheus '48' 
Kft.-vel. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
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Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 9.15 órakor 
bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

./ a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 

./ a bizottsági elnök akadályoztatása esetén írásos nyilatkozata az ülést vezető 
személyének megbízásáról 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KóBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. március 6. 9.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülésérő l. 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Aláírás: 

~ ---
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Meghívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2017. március 6-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 
1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Gerstenbrein György x 
3./ Marksteinné Molnár Julianna 

4./ Mácsik András x 
5./ P luzsik Gábor 

6.1 Somlyódy Csaba x 
7./ Tamás László --

8./ Tábi Attila x 
9./ Tubák István x· 
10./ Varga István K 
A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) 
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64. §(2) bekezdése alapján van szükség. 

Marksteinné Molnár Juli 
bizottsági elnök 

·' 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek 
előállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2017. március 6-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 
1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Gerstenbrein György x 
3.1 Marksteinné Mo1nár Julianna 

4.1 Mácsik András x 
5.! P luzsik Gábor 

6.1 Somlyódy Csaba K 
7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila K 
9./ Tubák István x 
10./ Varga István x 
A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) 
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64. §(2) bekezdése alapján van szükség. , 


