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1.     Általános adatok / Date generale
Keltezés / Data

2012.09.
ᜐ ᔐAdatgy jt neve/Nume

responsabil
ᔐ ᔐEsztány Gy z , Esztány

Julianna

ူAláírása/Semn tura Rajz azonosítója/nr.
desen

Fotók azonosítója/nr.identificare fotografii anexate

ူ2.     Térképek / H rti
ူ3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, str zii

4. ူ ူPorták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Num rul gospod riilor
nr. 1.- 52., nr. 96.-250.

5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb zsákutcás
Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradူ neordonat ူ ူ, de vale, de drum, adunat , regulat , etc cu înfundူturi

6. Domináns telekforma: szalag, tégla, tábla, szabálytalan, jellemzᔐ még a szalag és tégla-telekforma is
ူ ူ ူForma dominant a parcelelor: tip band , dreptunghiular , neregulat  ူ   

7. Domináns utcakép: fésüs ᜐ, laza sorházas, zártsorú, f részfogas, szabálytalan
ူAsezarea cl d. în raport cu strada: în pieptene, însiruite cu interspatii, cu front continuu, dintat, neregulat



ᔀTÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKEL ADATLAP  ᗠဠ ဠ ဠ ဠFI DE CARTARE  - ZON , TRAM STRADAL
Település / Localitate
Csíkszentmiklós (Nicoleᗰti)

ူ ူTömb, utcakép / Zon , strad
Alszeg és középszeg, régi településmag

Kód  / Cod ူLapszám/nr.pagin
2/2

8. ᔐ ူFontosabb utcaképek, alegységek (temet , park, központi tér stb) / Elemente, subzone mai importante (cimitir, parc, piat )
1. Megnevezés / Denumire ူPorták száma / Nr. gospod rii
U1 aszfaltozott fᔐút (Iskola utca, Templom utca)
U2 országút
U3 köves belsᔐ utak, mellékutak (Orbányok szere, Bot utca)
U4 zsákutcák (Emre Béla utcája, András D. utcája, Benᔐk utcája, Szabók utcája,

Erᔐss Dénes utcája, Kukukkok utcája, Császárok utcája, Ambrus Zsiga utcája,
Demeter Gyula utcája, Pálfyak utcája, Tímár Károlyék utcája)

U5 gyalogos kapcsolatok (Vízrejáró)
T1 régi temetᔐ
T3 fᔐút teresedése, keresztúti stációk
T5 fᔐút és országút keresztezᔐdése

9.      Meghatározó folyó és állóvíz, kutak, források / Râuri, pârâuri, fântâni definitorii
1. Megnevezés / Denumire
V1 Szentmiklós pataka
V2 Feketék kútja
V3 Pálfyak kútja

10.    Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.)
N1 kertek végi veteményesek, szántók

ူ11.     A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zon
1. Megnevezés / Denumire
E1 római katolikus templom
E2 plébánia
E3 kántori lak
E4 nagy iskola
E5 kicsi iskola
E6 jellegzetes B típusú porták

ᔐ ူ12.     Zavaró, tájidegen elemek (antennák, letarolt erd k, szeméttelep, épületek stb) / Elemente deranjante (antene, gunoi, cl diri, etc.)
1. Megnevezés / Denumire

villanyvezetékek
a tetᔐfedés anyaga, cserép helyett hullámpala, vagy hullámlemezek agresszív jelenléte
újabb építésᜐ, léptékben, formában , színben kirívó házak, gazdasági épületek, kerítések és kapuk

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


