
PÁLYÁZAT
Verőce melletti raktáráruház

 Irányár: 100 000 000 Ft
 Eljárás ügyszáma: 10.Fpk.13-14-002575

 Az eljárás linkje:
https://eer.gov.hu/palyazat/P823754

Pályázat kezdete: 2017. július 28. 12 óra 00 perc
Pályázat vége: 2017. augusztus 12. 12 óra 00 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: Asset Insolvency Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 28..
Cégjegyzékszáma: 01-09-910627

Adós cég neve: SZAKSZER Kft. "f.a."
Székhelye: 2621 Verőce, Hrsz. 064. kültelek 064.
Cégjegyzékszáma: 13 09 099311

Helpdesk: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
Észrevételek az EÉR működésével, fejlesztésével kapcsolatban: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu

eer.gov.hu

https://eer.gov.hu/palyazat/P823754
https://eer.gov.hu
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LEÍRÁS

Az ingatlan megközelítése jó, Budapest felől az M2/A
autópályán kell haladni, illetve a 2-es főúton és a
Katalinpuszta előtti elágazásnál kell balra fordulni Verőce
irányába. A teljes távolsága az ingatlannak Budapesttől 55 km.
Az ingatlanon az elektromos áram kiépített. A vízellátást egy
fúrt kút biztosítja, míg a keletkező szennyvizet saját tárolóba
vezetik. A fűtés egy pellet kazánról működik, míg a melegvíz
ellátást elektromos bojler biztosítja. Az ingatlan felső részén
található egy tüzivíz tározó, mely nyitott. A terep rendezett,
az épület és a közút között a terület burkolt, az épület mögött
pedig füves, bokros terület, de rendezett terület található. A
megközelítés szilárd burkolatú utakon történik, a telken belül
1000 m2-es parkoló áll rendelkezésre oldalrámpával és két V
alakú rámpával, melyen kamionok is pakolhatnak. Az ingatlan
acél oszlopok közötti drótfonattal van lehatárolva, állapota jó.

A Verőce Helyi Építési Szabályzat előírásai a 9/2010.(X.06.) sz.
ÖK rendeletben találhatóak. (Megjegyezhető, hogy ez
tartalmazza a 3/2011.(I.12.) számú és a 10/2012.(X.17.) számú
ÖK. rendeletek módosításait is.) Övezeti besorolás: „Mk”
Kertes mezőgazdasági terület. Az Önkormányzat
építéshatóságától kapott információ szerint az övezeti
besorolás nem felel meg a valós beépítésnek, de a beépítés a
hatóság engedélyével hivatalosan történt. A beépítés
szabályos volt, engedélyek alapján történt, de vélelmezhető,
hogy további beépítés nem lehetséges.
Épület jellemzői: Az épület vb. szerkezetű csarnoképület. A vb
épület falai 30 cm vastagok és csúszózsaluzással készültek és
5 cm-es hőszigeteléssel lettek ellátva. A födém monolit vb
lemezből készült megfelelő hő- és vízszigeteléssel, majd 50
cm-es földborítást kapott, mely jól illeszkedik a környezethez.
A válaszfalak 30 cm-es téglafalak. A nyílászárók: az iroda
ablakai műanyag szerkezetűek, az ajtók faszerkezetűek, míg a
raktárrészen elektromos mozgatású szekvenciális rendszerű
lemezajtók. A burkolatok: az irodákban szalagparketta, míg a
vizesblokkban kerámiaburkolat készült. A raktárban nagy
teherbírású simított beton készült. Az épület keleti és nyugati
oldalán meghosszabbításra kerültek a főfalak, a keleti oldalon
8 méter * 11,6 méteres méretben, míg a nyugati oldalon 9,5
méter * 11,6 méteres méretben, de itt nincs tető kiépítve. 
Az ingatlanon lévő építmények:

340 méter Dirix kerítés,

1. TÉTEL

TELEPHELY ÉS RAKTÁR - ipari ingatlan
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800 m2 nagyteherbírású Viacolor burkolat,
840 m2 aszfaltút szegélykövekkel,
250 m2 gépkocsi parkoló mart aszfalttal,
30*1 méter oldallépcső hasított kőburkolattal,
4000 m2 füves park locsolórendszerrel,
intelligens riasztórendszer (IP kamerával),
telefon- internet csatlakozás.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

 Terület 18 185 m²
Állapot új

 Közművesítés foka teljesen közművesített
Tehermentes igen

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK


