
 
 
Budapest Főváros XV. kerület 2/46-5/2016. 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 

 
KIVONAT  

készült a Képviselő-testület 2016. május 3-án 
16.00 órakor kezdődő nyilvános ülésén 

hozott határozatokról 
 
 Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (Ikt.sz. 2/47-78/2016. sz. anyag, 2/47-78/a/2016. sz. anyag) 

268/2016. (V.3.) ök. számú határozat 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves 
beszámolóját — figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és 
könyvvizsgálójának jelentésére — a következők szerint: 
 

2015. december 31.  
megnevezés  összeg (eFt) 

Mérlegfőösszeg  839.715 
Saját tőke  205.659 

Jegyzett tőke  30.000 
Adózás előtti eredmény  34.064 

Adózott eredmény  30.655 
Mérleg szerinti eredmény  30.655 

 
Felelős : polgármester 
Határidő: 2016. május 3. (elfogadásra) 
(Jogszabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:12. § (1) bekezdés, 3:109. § (2) és (4) bekezdés, 3:112.§  (1) és (3) bekezdés; 
2011. évi CLXXV. törvény 42. § (l) bekezdés; 2006. évi V.  törvény 9/F. § (2) bekezdés, 18. § (1) és (3) bekezdés, 
33. § (2) bekezdés; 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés) 
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
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269/2016. (V.3.) ök. számú határozat 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PALOTA-HOLDING zrt. 2015. évi 
eredménykimutatásában szereplő 30.655 eFt mérleg szerinti eredményt 
eredménytartalékba helyezi. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2016. május 3. (elfogadásra) 

(Jogszabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:12.§  (1) bekezdés, 3:109.§  (2) és (4) bekezdés, 3:112. §  (1) és (3) bekezdés; 
2011. évi CLXXV. törvény 42. § (1) bekezdés; 2006. évi V. törvény 9,/F. §  (2) bekezdés, 18. §  (1) és (3) bekezdés, 
33. §  (2) bekezdés; 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés) (Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
270/2016. (V.3.) ök. számú határozat 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi mérleg szerinti eredménnyel megemelt 
eredménytartalék terhére 45.000 eFt + áfa összeget az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások felújítására köteles fordítani. 
Utasítja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjék a PALOTA-HOLDING Zrt. 2016. évi üzleti 
tervének módosításáról. 
Felelős:    polgármester 
Határidó:  2016. május 3. (elfogadásra) 

2016. május 11. (értesítésre) 
2016. május 11. (az üzleti terv módosításának tulajdonoshoz történő benyújtására) 

(Jogszabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:12. § (1) bekezdés, 3:109. § (2) és (4) bekezdés, 3:112. §  (1) és (3) bekezdés; 
2011. évi CLXXV. törvény 42.§ (1) bekezdés; 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdés, 18.§  (1) és (3) bekezdés, 
33. § (2) bekezdés; 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 28.§  (1) bekezdés) 
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

K.m.f. 

dr. Lamperth Mónika s.k. Hajdu László s.k.  jegyző      polgármester 



 


