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

:: EGYKORI ISKOLA ÉPÜLETE SIMASÁGON ::
Former school building in Simaság
Terület megnevezése / Plot number

Iskola, óvoda épületegyüttes

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Besorolás / Category

Zöldmezős - Egyéb hasznosítású terület / Greenfield - other development area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classification

Vegyes terület / Mixed 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

Épület nagysága / Area of the building

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

Nem / no

Iskola, óvoda / school, kindergarten

7570 m2

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

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

Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 45 km; M1: 70 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 0 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 0 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 10 km
971 m2 + 507 m2

Felújításra szorul / In need of partial renovation
Iskola, óvoda / school, kindergarten

Tulajdon jellege / Type of property

Önkormányzati / Municipal

Egyéb információ / Additional information

Alkalmas idősek otthona vagy inkubátor ház kialakítására stb.
Especially suitable for a retirement home or incubator house etc.

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property

Elérhetőség / contact:

Igen / yes

36 (30) 916 7574

EGYKORI ISKOLA ÉPÜLETE SIMASÁGON

Former school building in Simaság

Simaság Vas megyében foglal helyet. A település a 84-es főút SopronSárvár közötti szakaszán fekszik. Simaság Bükfürdőtől 8 km-re, Sárvártól 20km-re, Soprontól 38km-re, Szombathelytől 36km-re található. Vasútállomás Hegyfalu 10km-re, Lövő 14km-re található. A nagyobb határátkelők távolsága Ausztria fele 40km a településtől. A települést 600 fő lakja. Csatornán kívül teljes infrastruktúrával ellátott
település.
Az ingatlanon 1974-ben iskola épült és 2005 évig működött, valamint
1984-ben óvoda, mely 2007-ben szűnt meg. Folyosók szélesek, tágasak, a tantermek nagy belmagasságúak, sok ablakkal megfelelően világosak. A működéshez szükséges minden berendezéssel ellátott épületek.
Simaság lies in Vas county along the main road No. 84 between Sopron
(38km) and Sárvár (20km). Its distance from Bükfürdő spa resort is 8
kilometres, and from Szombathely 36 km. The border can be reached in 40
kilometres. The village has 600 inhabitants. Except for a sewer system all
other public utilities are available in the settlement.
The property was built for a school in 1974, which functioned until 2005,
and also a kindergarten was functioning there from 1984 till 2007. The
corridors are spacious, the headroom in the classrooms is relatively big, the
many windows provide enough light. The buildings are supplied with all the
necessary equipment.

