
TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP                   FIŞĂ DE CARTARE  - ZONĂ, TRAMĂ
STRADALĂ

Település / Localitate

Csikszentsimon

Tömb, utcakép / Zonă, stradă

Bolhaszeg 145-176

Kód  /
Cod

Lapszám/nr.pagi
nă
1/2

1.     Általános adatok / Date generale
Keltezés /

Data
2011.12.06

Adatgyűjtő neve/Nume
responsabil

Gál Orsolya, Fehér Gabriella

Aláírása/Semnă
tura

Rajz azonosítója/nr.
desen

Fotók azonosítója/nr.identificare fotografii
anexate

2.     Térképek / Hărti
3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii

4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor
bolhaszeg 145-179 34 házszám ........................................................................

5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyéb
elágazó..................................................................

Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, 
etc..........................................
 cu ramificatii

6. Domináns telekforma: szalag, tégla, tábla, szabálytalan 
szabálytalan........................................................................................
Forma dominantă a parcelelor: tip bandă, dreptunghiulară, neregulată
neregulată.........................................................................................

7. Domináns utcakép: fésüs, laza sorházas, zártsorú, főrészfogas, szabálytalan
fésüs.........................................................................................
Asezarea clăd. în raport cu strada: în pieptene, însiruite cu interspatii, cu front continuu, dintat, 
neregulat....................................................
în pieptene



TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP                   FIŞĂ DE CARTARE  - ZONĂ, TRAMĂ
STRADALĂ

Település / Localitate
Csikszentsimon

Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Bolhaszeg 145-179

Kód  /
Cod

Lapszám/nr.pagi
nă
2/2

8. Fontosabb utcaképek, alegységek (temető, park, központi tér stb) / Elemente, subzone mai importante (cimitir,
parc, piată)

1
.

Megnevezés / Denumire Porták száma / Nr.
gospodării

9.      Meghatározó folyó és állóvíz, kutak, források / Râuri, pârâuri, fântâni definitorii
1
.

Megnevezés / Denumire

10.    Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.)
1
.

gólyafészkek

11.     A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zonă
1
.

Megnevezés / Denumire

170 házszám- gazdaségi épület
170-173 házszám- csür
148 házszám- csür

12.     Zavaró, tájidegen elemek (antennák, letarolt erdők, szeméttelep, épületek stb) / Elemente deranjante (antene,
gunoi, clădiri, etc.)

1
.

Megnevezés / Denumire

antenna
179 házszám épület

13.    Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii
...........................................................................................................................................................................................
.............................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................




