
Határleírás a 452950. számú területről ( Kölesd ) 

 

A határvonal a Miszlai Bíbor hídtól D-K-i irányban a Báni-völgyben a 036. hrsz-ú Báni patak a 

Nagyszékelyi 037/2. hrsz-ú legelőig. Tovább a legelő nyugati oldalán futó árok, innen É-i irányban 

haladva a 037/2. hrsz. határvonalát nyugati oldalon követi a 067/11. hrsz-ú gyümölcsös sarkáig. Innen 

a határ a 067/11. hrsz-ú gyümölcsös D-i oldala K-i irányban haladva a 068/11. hrsz. bekerített terület 

kerítéséig, majd a kerítés vonala É-i irányban haladva a kerítés É-NY-i sarkáig. Innen a határ keletre 

haladva a 068/11., 068/12., 068/13., és a 068/14. hrsz-ú ingatlanok É-i határa a 066. hrsz-ú útig. 

Innen a határ a 066 hrsz-ú út D-i irányban a 065/1 hrsz-ú szántó É-NY-i sarkáig. Innen keletre haladva 

a vadvédelmi kerítés nyomvonala a 065/12. és a 063/2. hrsz-ú ingatlanok É-i oldala mellett a 0116 

hrsz-ú nagyszékelyi árok középvonaláig, onnan az árok középvonala a Dónát patak középvonaláig a 

határ. A Dónát patak vonala a Sióig, majd a Sió középvonala a Kölesdi hídig, innen Kölesd-Gyönki 

közút a Kistormás-Varsád közigazgatási határáig. A közigazgatási határon keleti irányba haladva a 

030/9. és a 030/6., valamint a 030/11. hrsz-ú ingatlan Ny-i határán a 0205. hrsz-ú útig, onnan Ny-i 

irányban a 0211/13. hrsz-ú erdei út találkozásáig az úton tovább É-i irányba a Dónát patakig, majd a 

0222. hrsz-ú árok, tovább a 0185/3. hrsz-ú út találkozásáig. Tovább az úton É-i irányba a 

nagyfeszültségű távvezeték találkozásáig, a vezeték nyomvonalán K-i irányban a 0184. hrsz-ú útig, 

tovább az úton É-i irányban a Gyönk és Alsópél közötti földút találkozásáig. Onnan K-i irányban a 

0133. hrsz-ú út a határ a „Vituki” lejáróig. Innen É-i irányba haladva az Udvari 0135/10 erdő NY-i 

szélén a 108. hrsz-ú és a 218. hrsz-ú út az Udvari Katolikus templomig, innen a Szövetkezet és a 

Köztársaság utca, majd a 055. hrsz-ú földút a határ a 058/1. hrsz-ú erdő D-i sarkáig, az erdő Ny-i 

széle az erdő É-i sarkáig, majd az Udvari 070 hrsz-ú út a 010. hrsz-ú út találkozásáig. A 010. hrsz-ú 

úton Ny-i irányba a 020. hrsz-ú ingatlanig, onnan tovább a 032/1., a 037., a 035. hrsz-ú földúton a 

Miszlai 63118. számú közlekedési útig Miszlán keresztül a Bíbor hídig! 




