PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
Település / Localitate:
Tömb, utca / stradă, bl.morf:
Homoródszentpéter /
Felszeg
Petreni
1.

Általános adatok

Keltezés
Data completării

Date generale

Adatgyűjtő neve
Nume responsabil

01.03. 2013
2.

FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE
Lapszám/nr.pagină
porta házszám / nr. gospodărie: Kód / Cod
1/3
22

fénykép: jellegzetes nézet

fotografie: vedere caracteristică

Adatgyűjtő aláírása
Semnătură responsabil

András Alpar, Lőrincz Barna,
Virág Hunor

Tulajdonjogi adatok

Tulajdonos neve
Nume proprietar

Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos elérhetősége
Date de contact propietar

Forrás
Sursă

Máthé Irén
Megjegyzés (örökös, eladasi szándék,stb.)
Observaţii (moştenitor, intenţie de vînzare, etc.)

Örökös három lány- nem akarják eladni.
Mostenitorii sunt trei fete, nu vor sa vanda.
3.

Használat, rendeltetés

Eredeti - Originală

Utilizare, funcţiune
Jelenlegi - Actuală

lakóház
casă de locuit

lakóház
casă de locuit

Gyakoriság - Frecvenţă

hétvégenként
sfarsit de saptamana

további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

P1190043-57
4.

Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok
Forrás
Sursă

Építés ideje
Anul construirii

?
5.

Date privind construirea şi intervenţiile în timp asupra construcţiei

Utolsó beavatkozás jellege
Natura ultimei intervenţii

Beavatkozás ideje
Anul intervenţiei

Forrás
Sursă

Szomszéd
vecin
Közművesítés

villany:
electricitate:

X

Utilităţi existente
víz:
apă:

X

szennyvízcsatorna:
canalizare menajeră:

gáz:
gaz metan:

telefon:
telefonie:

kábel TV:
TV cablu:

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
Település / Localitate:
Tömb, utca / stradă, bl.morf:
Homoródszentpéter /
Felszeg
Petreni
6.

FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE
Lapszám/nr.pagină
porta házszám / nr. gospodărie: Kód / Cod
2/3
22

A porta elrendezésének vázlata

Schiţa organizării interne a gospodărie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

léptékarányosan a porta határvonala, szabadkézi vázlatban a porta beépítése

ház
nyárikonyha
fásszín
gabonás, szín
pajta,csűr, budi
ganyégödör
kút (közös a szomszéddal)
udvar
veteményes
kert

conturul parcelei la scară, schiţarea aproximativă a organizării interne

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
Település / Localitate:
Tömb, utca / stradă, bl.morf:
Homoródszentpéter /
Felszeg
Petreni
7.

FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE
Lapszám/nr.pagină
porta házszám / nr. gospodărie: Kód / Cod
3/3
22

A porta össztevőinek tételes felsorolása
Porta összetevői Componentele
gospodăriei

Lista obiectivelor componente ale gospodăriei

Domináns burkolatok
Megjegyzések - Observaţii
Finisaje dominante
Falak - Pereţi
Héjazat - Învelitori

Kapu - Porta

Fizikai állapot* Starea tehnică*
1 2 3 4 5

Fa,vaslábak /
cinklemez/tablă
lemn,fier
deszka/scândură
Beton,fa/beton,lemn cserép/tiglă
borona/barna
cserép/tiglă

Kerítés - Împrejmuiri
Kút - Fîntînă
Főépület Clădire principală
Csűr - Şură
borona/barna
cserép/tiglă
Nyárikonyha - Bucătărie
borona/barna
cserép/tiglă
de vară
Gabonás, szín
borona/barna
cserép/tiglă
Jellegzetes növényzetVegetaţie specifică
* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

Felmérve Relevat
Kód - Cod

X
X
X
X
X
X
X
Gyümölcsfák fű
*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

8.

A porta különleges értékei (pl. egyedi fejlődéstörténet, különleges elhelyezkedés a településen belül, stb.)
Valori speciale ale gospodăriei (ex. evoluţie unică, amplasament special în cadrul localităţii, etc)

9.

Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándek, egyéb...)
Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreţinerii, intenţie de transformare, intenţie de demolare, altele...)

Időszakos használat.
Utilizare temporara.
11. Észrevételek, megjegyzések

Observaţii, menţiuni speciale

..........................................................................................................................................................................................................................................
12. Fotók

Fotografii

