
Kovács Roland  
független képviselő / nezávislý poslanec 
 
Magyarul: 
Interpelláció, 2020.2.6 - A város aktívumai 

● Ingatlanok - tételesen a 10 legfontosabb ingatlan. 
● Ezen ingatlanok gazdasági analízise (a szolgáltatások házát kivéve) - bevételek, 

költségek, gazdasági eredmény, befektetések az elmúlt 5 évben. Ezen befektetések 
finanszírozási módja. 

● Ki az ingatlanok kezelője? 
● Az ingatlanok működése javitásának lehetőségei. 
● Cégekben való érdekeltségek (az Areán és a Városi lakásgazdálkozdási vállalaton 

kívül) 
● Nonprofit és más szervezetek, amelyekkel gazdasági átfedés van, illetve nem nulla 

egyenleg. Kérem részletezni. 
 
Po slovensky: 
Interpelácia, 6.2.2020 - Aktíva mesta 

● Nehnuteľnosti - položkovite 10 najvýznamnejších nehnuteľností 
● Ekonomická analýza týchto nehnuteľností (okrem domu služieb) - tržby, náklady, 

ekonomický výsledok, investície za posledných 5 rokov. Spôsob financovania týchto 
investícií. 

● Kto je správcom týchto budov? 
● Možnosti zefektívnenia fungovania týchto nehnuteľností. 
● Majetkové účast v spoločnostiach (okrem Area, a MPBH) 
● Neziskové a iné organizácie, s ktorými existuje aj majetkové prepojenie, respektíve 

nenulové ročné saldo. Prosím vyšpecifikovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kovács Roland  
független képviselő / nezávislý poslanec 
 
Magyarul: 
Interpelláció, 2020.2.6 - Szolgáltatások háza 
 

● Gazdasági analízis - bevételek, költségek, gazdasági eredmény, befektetések az 
elmúlt 5 évben. Ezen befektetések finanszírozási módja. 

● Miért az Area az épület kezelője? Milyen szerződés alapján kezeli az épületet? 
Kérném a szerződés másolatát. 

● Az információim alapján az egész épület alatt pince van. Léteznek tervek annak 
kihasználására? Amennyiben igen, kérném részletezni. 

● Léteznek tervek az épület rekonstrukciójára? Amennyiben igen, kérném részletezni 
● Mik a szabályok az épület helységeinek bérbeadására? Ki határozza meg ezeket? 
● Hogy van az épületből származó nyereség felhasználva? 

 
Po slovensky: 
Interpelácia, 6.2.2020 - Dom služieb 

● Ekonomická analýza - tržby, náklady, ekonomický výsledok, investície za posledných 
5 rokov. Spôsob financovania týchto investícií. 

● Prečo je správcom budovy Area? Podľa akej zmluvy spravuje budovu? Prosím o 
kópiu zmluvy. 

● Podľa mojich informácií je celá budova podpivničená. Existujú plány na jej využitie? 
Ak áno, prosím detailne špecifikovať. 

● Existujú plány na rekonštrukciu budovy? Ak áno, prosím detailne špecifikovať. 
● Aké sú pravidlá na prenájom miestností v budove? Kto ich stanovuje? 
● Ako sa využíva zisk z budovy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


