BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK A KŐSZEGI ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI TÉRSÉGBEN
Investment opportunities in the micro-regions of Kőszeg and Felső-Répcemente

:: ÉPÍTÉSI TELKEK TÖMÖRDÖN ::
Building sites in Tömörd
Terület megnevezése / Plot number

Belterület – kivett beépítetlen terület

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Besorolás / Category

Zöldmezős - Egyéb hasznosítású terület / Greenfield - other development area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classification

Lf-V3

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás /
Damage prevention necessary?

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function
Terület nagysága / Area of site
Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Megközelíthetőség / Accessibility

Nem / no
Szántó / Plough-land

1880–1987 m2

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Telefon / telefon
Internet / Internet

Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 40 km; M1: 100 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 2 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 1 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 12 km

Tulajdon jellege / Type of property

Önkormányzati / Municipal

Elérhetőség / contact:

36 (20) 974 6495

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property

nem / no
nem / no
nem / no
nem / no
nem / no
nem / no

Igen / yes

ÉPÍTÉSI TELKEK TÖMÖRDÖN

Building sites in Tömörd

Tömörd a Bük-Kőszeg-Szombathely földrajzi háromszög közepén található vas megyei település. A Fő utca északkeleti végén a műemlék Chernel kastéllyal szemben fekszik 7 db kivett beépítetlen terület. A lakótelkek a kastély műemléki környezetébe tartoznak. A terület északkeleti irányban 10 % körüli lejtésű. A telkek nagysága egyenletes, 1880 m2 és 1987 m2 között mozog. A villany és vízellátás biztosítható. Szennyvízcsatorna a községben nincs.

Tömörd lies in Vas county in the centre of a geographical triangle determined
by Szombathely, Bük and Kőszeg. The 7 building sites are located at the
end of Main Street opposite the Chernel Mansion, a listed building. They all
belong to the historical environment of the mansion building. The territory
falls slightly (about 10 %) to the north-east. The area of the building sites
are between 1880 and 1987 m2. Electricity and water can be supplied. There
is no sewer in the village.

