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

:: EGYKORI MÁV DIÁKOTTHON ::

Former MÁV (Hungarian State Railways)
boarding-school
Terület megnevezése / Plot number

Kivett gyermekotthon (1165 hrsz.)

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Besorolás / Category

Zöldmezős - Egyéb hasznosítású terület / Greenfield - Other development area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classification

K-E2 különleges terület-egyedi beépítési és telekjellemzőkkel rendelkező terület
/ Special zone with special site development characteristics

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

Épület nagysága / Area of the building

Épület állaga / Condition of the building
Épület eredeti rendeltetése /
Original / former function of the building

Nem / no

Az ingatlan eredetileg gyermekotthonnak épült, korábban óvoda, iskola és
gyermekotthonként üzemelt. /
The building was built and functioned till its closure as a boarding-school.

7 ha 8516 m2

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

igen / yes
igen / yes
igen / yes
igen / yes
nem / no
nem / no

Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 15 km; M1: 105 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 0,8 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 0,6 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 1,5 km
9568 m2

Részben felújításra szorul / In need of partial renovation
Gyermekotthon, óvoda, iskola / Boarding-school.

Tulajdon jellege / Type of property

Magán / Private

Elérhetőség / contact:

36 (1) 517 1487 (for further enquiries: 36 (30) 680 9440)

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property

Igen / yes

EGYKORI MÁV DIÁKOTTHON

Former MÁV (Hungarian State
Railways) boarding-school

A Kőszegi-hegység lábainál, a Gyöngyös-patak völgyében fekvő
Kőszeg egy kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelkező határmenti történelmi kisváros. Fejlődő idegenforgalma mellett
az ipari-kereskedelmi és oktatási hagyományaira alapozva a város
célja a környezethez illeszkedő, s egyben innovatív fejlesztések megvalósítása és elősegítése. Az ingatlan a Felső körút, Olmódi út 87-es
főút által határolt saroktelken helyezkedik el. Az ingatlan előtt húzódik a Gyöngyös patak. Felszíne az eredetileg csónakázótónak kialakított terület kivételével sík, szabálytalan négyzet alakú. Az ingatlan
környezetét jellemzően családi házak és közintézmények alkotják.
Az utcafronton klinkertégla burkolatú és terméskőlábazaton lévő
idomacél kerítés, a családi házakkal határos udvaron betonpanel kerítés határolja. A rendezett udvaron számos lombos fa, fenyő, díszbokor került betelepítésre, a fák egy része különleges, az udvar Felső
körúti frontja arborétum jellegű. Az ingatlanon a főépület, mely tantermekkel, hálóhelyiségekkel, szociális helyiségekkel, tornateremmel, konyhával, díszteremmel, a napközi otthon, szolgálati lakások,
gazdasági melléképületek, gyümölcsös és sportpályák találhatók.
Kőszeg, lying at the foothills of the Alps in the valley of the Gyöngyös
Stream, is a historical bordertown that can boast of an outstanding natural
and cultural heritage. Besides developing tourism, the town – by taking
advantage of its old traditions in trade and education - aims at promoting
innovative developments in harmony with the environment. The property
is bordered by Felső Street (along the Gyöngyös Stream), Olmódi Street
and the main road No. 87. Its surface, with the exception of the territory
originally built for creating a boating lake, is flat, the shape of the area is
about a square. The property is surrounded by detached houses and other
institutions. The frontal fence is made of stone skirting board and brick
built-up with iron bars, while the northern side is closed by a concrete fence.
In the orderly front garden there are several unique species (deciduous trees,
pinetrees, bushes), with a character of a botanic garden.
In the main building there are the following facilities: classrooms, boarding
rooms, social premises, gymnasium, kitchen and ceremonial hall. Furthermore, in the property you can find oﬃcial quarters, outbuildings, sportsfields and an orchard.

