Kiskunhalas, Mátyás tér 9.
Adatlap
Vételár:
Telek területe:
Építmény területe:

200 000 000 Ft+ áfa Építés éve:

1990
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1/1
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358 m2

1036 m Tulajdoni viszony:
1483 m Magyar Telekom által visszabérelt terület:

Kiskunhalas város
Kiskunhalas a Duna–Tisza közi homokhátság legmagasabb részén, Budapesttől délre 148 km-re,
Kecskeméttől 63 km-re dél-délnyugatra, Szegedtől 55 km-re nyugat-északnyugatra fekszik. Az 53-as számú
főút áthalad a településen, az M5 autópálya mintegy 30 km-re fut a várostól. A 27 ezer fős kisváros és
térségének munkanélkülisége jelentős.
Az ingatlan közvetlen környezete
Az ingatlan Kiskunhalas központjában a
Mátyás tér 9 szám alatt található, a Bem
utca, Mátyás tér és a Lehel utca által
határolt területen. A Bem utcai rész autós
forgalom elől elzárt, gyalogosoknak
fenntartott sétálóutca. A környék
ismertebb fő közlekedési útvonalai:
Kossuth út, Széchenyi út, Köztársaság út.
Az ingatlan főbejárata a Mátyás térről
nyíló udvarról közelíthető meg. A Bem
utca és a Lehet utcai sarkon található régi
bejáratot, jelenleg a földszinten üzemelő
szociális bolt használja.
A Bem út túloldalán lakótelep, lakóépületek, továbbá a környéken iskolák, patikák, kereskedelmi és szolgáltató
jellegű létesítmények találhatók.
Az ingatlan jellemzői
Földterület
Az ingatlan földterülete a 208/6 helyrajzi számon nyilvántartott, 1/1-es, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában
lévő, kivett távbeszélő-központ művelési ág bejegyzésű, összesen 1.036 m2 nagyságú, összközműves,
síkfelszínű telek.
1

A terület építéshatósági besorolása telekként lekerített, teljes területében beépíthető KL 9976 Kisvárosi Lakói
terület, amelyre az alábbi főbb beépítési paraméterek jellemzőek:
(9)

(9)

(7)

(6)

Határoltság

Maximális

Építménymagasság

Telek méret Minimum-

beépíthetőség

Minimum- Maximum (m)

Maximum (m²)

8-12,5

600-900

(%)
Telekként lekerített

60

Épület
Az „U” alakban elhelyezkedő
épületcsoportot az 1990-es években
építették távközlési technológiai célra.
Az északi oldalon hét darab garázs, a
keleti és a déli oldalon „L” alakban a
háromszintes főépület található. A telek
nyugati oldalán húzódik az udvart
lezáró kerítés és a gépjárműközlekedésnek fenntartott kapu. Az
építés óta nagyobb felújítás nem volt
szükséges, szerkezeti változás azóta nem történt. A technológiai részek az épület földszintjén és az első
emeleten találhatóak, az épület összes többi része irodaként, raktárként illetve múzeumként üzemel. Az épület
felvonóval nem rendelkezik. Az ingatlan általános fizikai állapota jónak tekinthető.
Az épület műszaki megoldását tekintve földszint + egy emelet + tetőtér beépítésű, szabadonálló, vasbeton
vázszerkezetű,
kitöltő
falazatú,
középfolyosós elrendezésű. Az egyes
szinteket vasbetongerendás födémek
zárják le, míg a tetőszerkezet
nyeregtetős, betoncserép héjjalással
készült. A külső határoló szerkezetek
hőszigetelt, fa nyílászárókból állnak. A
három szintes épületen belül egy
főlépcsőház található.
Az épület központi fűtéses, split
klímaberendezésekkel klimatizált.
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Az elektromos energia ellátás 0,4 KV-os vezetéken történik, saját mérővel a rendelkezésre álló villamos
teljesítmény 100 kW. Szünetmentes tápegységgel és áramfejlesztő aggregáttal is rendelkezik a rendszer. A
gázkapacitás 16 m3/óra.
Az 1.483 m2 összterületből 358 m2 terület (földszinten és emeleten lévő helyiségcsoportok) kerül
visszabérlésre a Magyar Telekom Nyrt által. A visszabérlés, megegyezés szerint 5 év határozott időtartamra és
további 5 év + 3 év opciós időtartamra szól, mely a 13 év lejáratakor is tovább hosszabbítható.
Az ingatlanhoz tartozó egyéb dokumentációk a „csatolmányok” fülre kattintva elérhetőek. Ha bármilyen
egyéb kérdése lenne, keressen minket a honlapon található elérhetőségeink bármelyikén, állunk szíves
rendelkezésére.
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