ÉRTÉKESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2181 Iklad
Külterület
Külterület

059/16 HRSZ alatti kivett telephely, ipari tároló csarnok
és 059/63 HRSZ alatti kivett 2 épület, udvar (raktár és egyéb épületek)
megnevezésű ingatlanokról
ingatlanokról

AZ INGATLAN ADATAI
Az
ingatlan
megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi
száma:
Az telek területe:

kivett telephely, ipari tároló
kivett 2 épület, udvar (raktár
csarnok
és egyéb épületek)
2181 Iklad, Szabadság út
059/16 HRSZ
059/63 HRSZ
2922 m²

AZ INGATLAN ISMERTETÉS
ISMERTETÉSE
1.1

IKLAD

Iklad község Pest megyében, az Aszódi járásban. Pest megye
északkeleti részén, a Gödöllői-dombság területén, a Galga-mentén
elhelyezkedő, mintegy 2000 lelket számláló német nemzetiségű
község. A településhez legközelebb lévő város Aszód 3, Gödöllő 14,
Budapest 40, Hatvan 17, Vác 28 km-re fekszik.

6878 m²

1.2

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÁLLAPOT
ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Az ingatlan tulajdoni lap szerinti címe:

Iklad, Külterület
Külterület

Helyrajzi száma:

059/16
059/16

Megnevezése:

kivett telephely, ipari tároló csarnok

Telek területe:

2922 m2

Tulajdonos:

MECSEK ÉPÍTŐ Kft.

Egyéb bejegyzések:

III./6
III./6. Jelzálogjog:
Jelzálogjog: 7.500.000 Ft kölcsön erejéig –

Dr.

Bodnár Viktor
III./9.
III./9. Haszonélvezeti jog
jog 20 évre
évre – ESTATE STOCK LTD
III./10.
III./10. Jelzálogjog 22.550.000,
22.550.000,- Ft és
és járulékai erejéig –
OTP Faktoring Zrt.

1.3

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÁLLAPOT
ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Az ingatlan tulajdoni lap szerinti címe:

Iklad, Külterület

Helyrajzi száma:

059/63

Megnevezése:

2 épület, udvar (raktár és egyéb épületek)

Telek területe:

6878 m2

Tulajdonos:

MECSEK ÉPÍTŐ Kft.

Egyéb bejegyzések:

III./1. Távközlési vezeték szolgalmi jog – Magyar
Távközlési Vállalat
III./9. Vezeték jog 223nm területre 20kV20kV-os vezeték ÉMÁSZ
III./11
III./11.
11. Haszonélvez
Haszonélvezeti
vezeti jog 20 évre – ESTATE STOCK LTD
III./12.
III./12. Jelzálogjog 22.550.000,
22.550.000,.000,- Ft és járulékai erejéig –
OTP Faktoring Zrt.
III./13.
III./13. Vezeték jog 41nm + oszlop területre 0,4kV0,4kV-os
vezeték - ÉMÁSZ

1.4

AZ INGATLAN

Település neve, típusa:

Iklad – község

Településen belüli
elhelyezkedése:

Iklad település északnyugat-i szélén, Galgamácsa felé vezető 2108-as út
mellett, külterületen, a Szabadság út folytatása mentén a vasúttól
Északra található.

Megközelíthetősége:

Aszfaltozott úton – az út állapota rossz

Közlekedési eszközök:

gyalogosan, személyautóval,
személyautóval, tehergépjárművel,
tehergépjárművel, mezőgazdasági géppel

A környező ingatlanok jellemző
hasznosítása:

telephelyek,
telephelyek, mezőgazdasági ingatlanok, vasút

1.5

A TELKEK ÉS AZÉPÜLET
AZÉPÜLETEK
ÉPÜLETEK

Telk
Telkek:
ek:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Összesen 9.790 m² (2922+6868).
Két önálló telek – megközelítés a 2108-as számú főútról lehetséges a 059/16 HRSZ felől. A
059/63 HRSZ-ú telek megközelítésére használt hátsó kapu csak a 059/71 és 059/72HRSZ-ú
ingatlanokon keresztül történik, jogilag ez nincs rögzítve, a tulajdonosok hallgatólagos
jóváhagyásával „ideig-óráig” működhet.
Mindkét telken egy-egy feltüntetett épület szerepel az ingatlannyilvántartásban.
A valóságban több kisebb épület és építmény is található az ingatlanokon. Ezek jogi sorsa sem
tisztázott.
Gksz 2 övezetbe sorolt
059/16 Hrsz-ú ingatlan téglalap alakú
059/63 HRSZ-ú ingatlan duplán csonkolt téglalap alakú
Szilárd burkolat nincs a telepen. Sáros, feketeföldes. A vízelvezetés kielégítően nem megoldott.
víz, villany bevezetve
A bejegyzett vezetékjogok a telephely kiszolgálását is szolgálják, beépíthetőséget jelentősen
nem befolyásolják.

Épületek:
059/16 HRSZ fő épület:

•

főépület alapterülete: kb. 500 m²

•

nagy belmagasságú

•

földszintes

•

raktár funkcióval

•

könnyű szerkezetes

•

azbesztpala fal héjazat, lemez tetőfedés

•

fűtetlen

•

rossz állapotú

Az ingatlan legjobb hasznosítása szempontjából értéktelen/ gazdaságosan nem újítható fel.
059/16 HRSZ toldalék épület:

•

alapterülete: kb. 100m²

•

kb. 3m belmagasságú

•

földszintes

•

raktár funkcióval

•

könnyű szerkezetes

•

azbesztpala / OSB lap fal héjazat, pala és bitumenes lemezfedéssel

•

fűtetlen

•

szerkezete jó, héjazata nagyon rossz állapotú

Az ingatlan legjobb hasznosítása szempontjából értéktelen/ gazdaságosan nem újítható fel.

059/16 HRSZ fedett szín épület:

•

alapterülete: kb. 200 m²

•

földszintes

•

tároló funkcióval

•

fa szerkezetes

•

trapézlemez tetőfedés

•

nyitott

•

betom pontalappal

•

közepes állapotú

Az ingatlan legjobb hasznosítása szempontjából felújítása szükséges.
059/63 HRSZ főépület:

•

alapterülete: kb. 500m²

•

nagy belmagasságú

•

földszintes

•

raktár és műhely funkcióval

•

tégla kitöltő falazatú, acél csarnokrendszer

•

azbesztpala lemezfedéssel

•

szerkezete jó, héjazata rossz állapotú

Az ingatlan legjobb hasznosítása szempontjából felújítandó, megtartandó épület.

059/63 HRSZ összekötő épület:

•

alapterülete: kb. 240m²

•

3m belmagasságú

•

földszintes

•

raktár és műhely funkcióval

•

fa szerkezet, a szomszédos épületek közé ékelődő nyitott szín

•

lemezfedéssel

•

szerkezete jó, héjazata közepes állapotú

Az ingatlan legjobb hasznosítása szempontjából értéktelen.
értéktelen.
059/63 HRSZ melléképület:

•

alapterülete: kb. 250m²

•

3m-es belmagasságú

•

földszintes

•

raktár funkcióval

•

fa szerkezetes csarnok,

•

OSB lemez oldal takarókkal, lemez tetővel

•

szerkezete jó, héjazata közepes, oldalsó héjazata rossz állapotú

Az ingatlan legjobb
legjobb hasznosítása szempontjából értéktelen.

