
Határleírás a 455650. számú területről ( Attala ) 

 

Kiindulási pont az Attala – Nak közötti műút valamit a Gölle 086/10 hrsz út találkozásáa. Innen tovább 

K-i irányba a Gölle 086/10 hrsz úton a halastó gátján át a Nak 0128/4 hrsz tábla NY-i oldaláig, innen a 

tábla Mellett D, majd K-i irányba a Nak- Kapospula közigazgatási határig, a Nosztányi patakig. Innen 

tovább K-i irányba a Kapospula 156/1é s 154/2 hrsz táblák között Felsőheténypusztán át a Nak-

Kapospula közigazgatási határig (Nak 0111 hrsz NY-i oldala ). Innen D-i irányba a közigazgatási 

határon a Kapospula – Dombóvár közigazgatási határig. Majd tovább ezen a közigazgatási határon a 

61-es számú főútig. Itt Kapospula irányába a Dombóvár 02/5 hrsz terület melletti földúton a Dombóvár 

– Kaposvár közötti vasúti nyomvonalig.Ezen NY-i irányba haladva a Kapospula – Szőlőhegyösszekötő 

08 hrsz műútig. Ezen D- re a Szőlőhegy település határáig, itt NY-i irányba a Dombóvár 0366 hrsz 

úton, Somogy megye határáig, innen a Kercseliget 055 hrsz földútonD-re a 054 hrsz földúttal való 

találkozásig, innen  a Kercseligeti-patak hídjáig. A patak vonalán D-i irányba a Kercseliget 035/2 hrsz 

terület É-i oldaláig, majd a terület mellett NY-i, ill, D-i irányba haladva a Csoma 0106 és 0109 hrsz 

területek talaálkozásánál induló földúton ( 0107 hrsz ), Csoma 0102 hrsz földútig, majd a Csoma 0112 

hrsz útig. Azon Ny-i irányba haladva a 0114 hrsz útig, majd É-i irányba fordulva  a Csoma 090 hrsz 

útona 076 hrsz Kapos csatornáig. A Kapos csatornán NY-i irányba a Hársas - Berki patak befolyásáig, 

ennek vgonalán É-i irányba a Hársas-berki víztárózóig, majd annak középvonalán továbba Gölle-

Attala közigazgatási határán- (keletre haladva az attalai 0127/1 hrsz földterület északi oldalán haladó 

földút, majd a 0125/20 hrsz föld nyugati oldalán északra, annak az északi oldalán keletre 0125/13-ig, 

itt délre a 0125/11-ig, majd keletre a 0125/3-ig. Északra fordul a 0124/3 nyugati szélén a 0124/6 

észak-nyugati sarkáig, itt keletre fordul a 0124/6 északi oldalán a Szentiván puszta - Gölle közötti 

0120 hrsz kisvasút nyomvonaláig, ezen északra a 0116/3 hrsz útig ezen keletre 0107/2-8-ig hrsz 

szántó nyugati oldalán északra fordulva a 0108/1 hrsz területet kerülve a 0106 hrsz úton dél-kelet 

irányba haladva a 0101 hrsz halastó befolyóig, innét északra kanyarodva a 0101/2 hrsz északi oldalán 

a 7/660 hrsz területig, ennek keleti oldalán délre a 085/1 területig, ezen keletre haladva a 073/1 hrsz 

területig, annak keleti oldalán északra az észak-nyugati sarkán keletre a 071 hrsz Attala - Nak közötti 

műútig. ) -  K-i irányba az Attala- Nak közötti műútig, majd azon a kiindulási pontig. 




