Tulajdonos
Tombi Lajos

Cím
Alsómocsolád,
Rákóczi u. 30.

Helyrajzi
Szám
42 hrsz.

Márton Ferencné Alsómocsolád,
Rákóczi u. 32.

44 hrsz.

Magyarné Láng
Adél Csilla

Alsómocsolád
Kossuth u. 139.

228 hrsz.

Colin Douglas
Skinner

Alsómocsolád
Petőfi u. 83.

116 hrsz.

Török Zoltán
Nagyági Ilona

Alsómocsolád
Rákóczi u. 49.

88 hrsz.

Vetró Imréné

7345
Alsómocsolád,
Kossuth u. 8.

13 Hrsz

Dicső Szilvia

7345
Alsómocsolád,
Rákóczi utca 63.

93 hrsz

3218 m2

Elérhetőség

Megjegyzés

Szódaüzemmé átalakítva felszereléssel, nagy telken elterülő,
mosdó, öltöző, tusoló kialakítva, kisebb átalakításokkal lakóház.
A telek használható, az épület nagyon rossz állapotban van.
2929 m2
72/451-720
2800 m2 alapterület Összkomfortos, 3szoba, konyha, 2 előszoba,
30/486-29-03
kamra, wc, fürdőszoba, központi fűtés, szennyvíz-elvezetés,
Istálló, Füstölő kamra, Garázs, 2 kisebb tároló helyiség,
disznóól, szőlő ültetvény. Minden felújításra szorul.
2161 m2, udvari kamra, veranda, előszoba, közlekedő,
72/451-742
zuhanyzó-mosdó, WC, középső lakószoba, utcai lakószoba,
étkező-konyha, udvari szoba, garázs, műhely, disznóól,
abbahagyott új építés
colinskinner@msn.com 632 m2, veranda, előtér, konyha, kamraszekrény, fürdőszoba-wcmosdó-zuhanyzó, lakószoba, 2félszoba, félkész fürdő, dupla
garázsépület
72/451-744
763 m2, két szoba (20m2,15m2), előszoba, konyha (18m2),
fürdő wc-vel, kamra, garázs aknával, nyári konyha, fatároló,
tyúkól és disznóól(4db), pince. Részben felújított.
72/560-109
600 m2 összterület, ebből 65 m2 maga a lakóépület.
(Őszi-Fény Idősek
1 db nagyszoba, 1 db kisebb szoba, előszoba, konyha,
Otthona)
fürdőszoba és wc egyben, spájz; a gáz be van vezetve (2
konvektor), van cserépkályha és sima kályha is. Melléképületek:
1 takarmányos helyiség, 5 ól. Veteményeskert, szőlőlugas, nagy
udvar, virágoskert. Külső homlokzat felújítva.
+36-20/2434-651
Eladó. Lakóépület 140 m2 vegyes falazatú (tömés és téglafal); 4
szoba, fürdő zuhanyzóval WC-vel, konyha, ebédlő, zárt ablakos
veranda, folyosó, + gazdasági épület istálló, pajta, tyúkól,
garázs,
72/451-726
30/685-12-27

Ár
2.000.000 Ft

8.500.000 Ft

10.000.000
Ft

7.000.000.8.000.000.
Ft
5.500.000Ft

6.000.000 Ft

10.000.000.Ft

Tulajdonos

Cím

Dénes Imre

7345
Alsómocsolád,
Petőfi u. 106.

Nagy Tiborné

7345
Alsómocsolád,
Rákóczi u. 75.

Elérhetőség

Megjegyzés

Ár

Helyrajzi
Szám
165 hrsz

+36-30/340-4559

Alap területe 66 m2, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba-wc. 5.200.000 Ft
Közművek: víz, villany, szennyvíz, gáz központi fűtés, telefon,
internet, kábeltelevízió. Az udvarban garázs, mögötte kis
gyümölcsöskert.

107/2 hrsz

+36-30/501-6364

Az ingatlan a falu központjában a Szent András patak és a 4.000.000 Ft
templomkert ölelésében helyezkedik el. Az épület alapterülete
kb. 100 négyzetméter. A ház szinteltolással épült. Szobái
nagyok, világosak, magas belmagassággal rendelkeznek. Az alsó
szinten kettő szoba, konyha, fürdő és kamra van. Pár lépcsővel
feljebb külön folyosóról nyílik vizes blokkal ellátott helység,
tároló és wc. Központi fűtéssel ellátott (gáz és vegyes tüzelésű
kazán). Ezen kívül garázs, pince, gazdasági épületek és kis
kerttel rendelkezik. Nyílászárói mind redőnyösek. A tető
héjazata Lindab lemeztető.

+36-72/451-080

