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

:: BEÉPÍTETLEN TERÜLET
KŐSZEGEN A LÉKAI ÚTON ::

Unbuilt site in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number

Iparterület (4903 hrsz.)

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Besorolás / Category

Zöldmezős - Egyéb hasznosítású terület / Greenfield - Other development area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classification

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület / Trade and service zone

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

Rét / field

7123 m2

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

nem / no
nem / no
nem / no
nem / no
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 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 2 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 2 km

Tulajdon jellege / Type of property

Önkormányzati / Municipal

Egyéb információ / Additional information

Az ingatlan kedvező alakja kereskedelmi, szolgáltató célú beépíthetőségét jól
szolgálja. A telken jelenleg nincsenek közművek, de azok a Kethelyi út felől kb.
200 m vezetéssel bevezethetőek.
The shape of the area makes it suitable for investments in service and trade. Public
utilities can be supplied from the direction of Kethelyi Street (about 200 metres).

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property

Elérhetőség / contact:

Igen / yes

36 (94) 562 511

BEÉPÍTETLEN TERÜLET KŐSZEGEN
A LÉKAI ÚTON

Unbuilt site in Kőszeg

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 Kőszeg város belterületén,
a városból a határátkelőhöz vezető 87. sz. főút (Lékai u.) jobb oldalán
található. A jelen állapotában gazos, bokros, ápolatlan terület utcafronti szélessége 84 m. A telek északi irányban enyhén emelkedik
(kb 12 m-t), átlagos mélysége 85 m.

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
located on the right side of the main road No. 87. It is currently a weedy and
bushy area. Its frontal width is 84 metres, the average length is 85 metres.
The territory rises slightly (about 12 metres) to the north.

