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LEÍRÁS

Kaposvár belterület, 2106/4 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanon 7
épület található. Az 1. számú főépület használaton kívül van,
melynek következtében az épület állapota folyamatosan
romlik. A tető és a födémszerkezet teljes felújítást igényel. Az
épületben gerébtokos ablakok és cserélt, azonban régebbi
nyílászárók találhatóak. A burkolatokat és csempéket cserélni,
javítani szükséges. A falazat több helyen rossz állapotú. A
belső nyílászárók fa szerkezetű pácolt ajtók. A földszint nettó
alapterülete 478,46 m2. Az emelet nettó alapterülete 377,53
m2
A 2. számú tároló, a főépület előtt található, féltetős
faoszlopokon nyugvó tároló, amely 3 x 14,6 = 43,8 m²
hullámpalafedéssel rendelkezik. Az épület 25 cm nagyságú,
kisméretű téglafallal készített, vakolat nélküli, villannyal
ellátott, födém nélküli. A tetőszerkezet állapota rossz,
belmérete 14,6 x 9,1, azaz 132,86 m² beépített hasznos
alapterületű, belmagassága 3,2 – 4,8 m közötti. Betonaljzatú
vakolatlan, részben acél SRK, részben fa szaruzattal, ablak és
két ajtó van beépítve. 
A 3. számú épület, korábban portaként funkcionált,
megközelíthető a Kertalja utca felöl. Az épület tégla alappal,
25 cm vastagságú fallal, vasbeton födémes lapos tetővel,
cementlapos aljzat, málló vakolat rendelkezik. Vakolata
leromlott, a tető rossz állapotú, a vasbeton födém beázik. Az
épület belmérete: 2,5 x 2,5, azaz 6,25 m².
A 4. számú épület tárolóként funkcionált. A tároló
betonalapozású, vasbeton pillérekkel, födém nélküli,
nyeregtetős, hullámpala héjazatú, lezárása helyileg
megoldható. A tároló nagysága 11,7 x 6,2, azaz 72,54 m².
Az 5. számú épület tárolóként funkcionált. A tároló részben
téglából készített falazattal, részben favázzal, féltetős
hullámpala héjazatú és beton ajzattal rendelkezik. A tároló
nagysága 8 x 37, azaz 296 m².
A 6. számú épület tárolóként funkcionált. A tároló acélvázas
féltetős, alumínium hullámlemez héjazatú, acél-trapéz lemez
oldalfallal, beton aljzattal. 8 x 3,3, azaz 26,4 m².
A 7. számú épület tárolóként funkcionált. A tároló
téglaalappal, 25 cm kisméretű téglafallal, vasbeton födémmel,
lapos tetővel rendelkezik. A tető részben beázik. A tároló
vakolata lemállott, beton aljzattal rendelkezik, valamint acél
ajtókkal és ablakokkal ellátott épület. A tároló nagysága 8 x 7,
azaz 56 m².

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Település Kaposvár

1. TÉTEL

FŐÉPÜLET,TÁROLÓK - egyéb
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 Terület 4 936 m²
Állapot felújítandó
Tehermentes igen
Terhek leírása - III/1. szám alatt a Somogy Megyei Víz- és Csatornamű
Vállalat javára vízvezeték szolgalmi jog; - III/3. szám alatt Önálló szöveges
bejegyzés a 2106/1 hrsz-ból alakult. - III/23. szám alatt az E.On
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára vezetékjog 0,4 kV-os vezeték 54 m²
területre. 

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím 7400 Kaposvár, Damjanich utca 98..
Helyrajzi szám 2106/4

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Tulajdonos 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48.
Az ingatlan terhei - III/1. szám alatt a Somogy Megyei Víz- és Csatornamű
Vállalat javára vízvezeték szolgalmi jog; - III/3. szám alatt Önálló szöveges
bejegyzés a 2106/1 hrsz-ból alakult. - III/23. szám alatt az E.On
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára vezetékjog 0,4 kV-os vezeték 54 m²
területre. 


