Határleírás a 451850 számú területről ( Bátaszék)

Sárpilis-Várdomb közlekedési út és a Sárbogárd-Bátaszék vasútvonal kereszteződésétől kiindulva É-i
irányba a vasúti pályatest Sárpilis 0108 hrsz földes útig. Tovább K-i irányba az 5133. sz. (SzekszárdVárdomb) ök. úton a Báta-vizes csatornán csatlakozva a (Sárpilis, 094 hrsz) földesúthoz Orbó-puszta
irányába. Innen tovább a (Sárpilis 0108, 0113/5 hrsz.) földes úton Ledneczki-pusza felé. Ezt követően
D-i irányba (Sárpilis 0113/13, 0220 hrsz.) az árok, ami kapcsolódik a Sárpilis-Decs közigazgatási
határán húzódó (Decs, 0728 hrsz.) árokhoz. Ez az árok tovább K-i irányba a 12 öles útig (Decs 0753
hrsz). Innen (Decs, 0860 hrsz.) Decs-Pörböly községek határán lévő földes út a Keskenyi sarokig. Innen
tovább a Bátaszék-Báta közigazgatási határ mentén az Acsádi-árok mellett, keresztül a hídon Furkópusztáig. Furkópusztától a lajvér-patak vonalát követve, majd a patak elágazását követően Báta
közigazgatási határ mentén tovább az 56-os út irányába. Az 56-os úton Dél felé haladva a 91,0-es
háromszögelési pontig, majd innen tovább Ny-i irányba a vasút nyomvonaláig. A vasút nyomvonalán
dél felé haladva a Bátai vasútállomásig, majd itt Nyugati irányba a bátai 055 helyrajzi számú úton
haladva a Báta-Bátaszék közigazgatási határig. Ezt követően Báta-Bátaszék közigazgatási határait
követve a vasútvonalig. A vasútvonalon haladva É-Ny-i irányba a Tolna-Baranya megye határig, majd
ezt követően a megyehatár a leperdi elágazóig.
Az elágazóban K-re fordulva földúton (Bátaapáti 01020) Leperd pusztáig. Innen az aszfaltúton
(Bátaapáti 0804) Bátaszék irányában haladva a kajszibarackos K-i kerítéséig ( Bát. 0791 ). A
kajszibarackos (Bátaszék 0368 Hrsz.)kerítése mellett északra a földútig (Bátaszék 0791 Hrsz Északi
irányba a Bsz.0369/7 Hrsz. Erdő határa. A szőlő mellett az út (Bsz. 0789 Hrsz.) másik oldalán lévő
akácerdő mentén. A rét (Bátaszék 0369/5 hrsz. ) és a bányaterület közös határán a kövesdi
bekötőútig. A bekötőúton Kövesd felé haladva a Hurtony akácosig ( Bsz. 0210/1 hrsz. ), itt É-ra
fordulva,a domb irányába az un "Urbi" földekig ( Bátaszék. 0208,0209 hrsz-ok ), a földek Ny-i szélén a
Hosszúvölgy pereméig. A Hosszúvölgy (Bátaszék 0371/2 Hrsz ) peremén a "cigányok"
gyümölcsösének ( Bátaszék 0206-os Hrsz-ok ) NY-i kerítéséig . A kerítés mentén a 0207/1 és a 0206/1
Hrsz-ok közös határáig ( a két Hrsz közös határa a gyümölcsöst keresztülvágja. ). Továbbiakban a
gyümölcsös ÉK-i határán a Bátaszék- Mórágy közös határig. Ezen a földúton haladva, az országúton
átmenve, egészen a Bátaszék-Dombóvár vasútvonalig. A vasúti pályán haladva ( Mórágy 0166/2,
0166/1. 0163 ) a Kismórágy előtti vasúti ( Szakállas sorompó ) sorompóig. Ezt követően É-i irányba
haladva az Alsónána-Várdomb útig, majd az úton a Várdomb 0203/6 helyrajzi számú betonútig. A
0203/6 helyrajzi számú betonúton haladva Várdomb, Pilisi utcáig (Várdomb 650 hrsz.). Innen az
alsónyéki és várdombi zártkertek keleti szélén déli irányba haladva a Lajvér-pusztai bekötőútig
(Bátaszék 0655 hrsz.). Innen a Lajvér-csatorna vonala (Bátaszék 0661 hrsz.) keleti irányba a Lajvércsatorna hídjáig. A hídtól északi irányba haladva a vasútvonalon a kiindulási pontig.

