Határleírás a 453550. számú területről ( Gyönk )

A Keszőhidegkút – Miszla - Gyönk hármas határtól, északi irányba a Keszőhidegkút 0146/7 és 046/6
hrsz ingatlanok É-i oldalán futó úton K-i irányba, majd a Keszőhidegkút 046/6 hrsz K-i oldalán D-i
irányba a Miszla - Keszőhidegkút községhatárig, ezen K-i irányba, majd a Miszla 21 erdőrészlet
nyugati határa majd a Miszla 0167 hrsz-ú erdőn belül a Miszla 21B erdőrészlet határa a 0167/b hrsz-ú
legelőig. Innen a 0167 hrsz-ú erdő és a 0167/b hrsz-ú gyep határa a határvonal déli irányba a Miszla
0165 hrsz terület ÉNY- i oldaláig, ennek a területnek a határán K-i irányba a Miszla 169 hrsz árokig,
majd ezen az árkon a Miszla 164 hrsz árokig. Innen dél, dél-keleti irányba tovább a Miszla 0173 hrsz-ú
árok a határ a Miszla 0140 hrsz-ú árok a határ egészen a 0115 számú közútig. Itt a 0115 számú
közúton a Miszla irányába Gyönk- Udvari- Miszla hármas elágazóig a közút a határ. Az elágazóban
észak, Miszla felé a 0116 számú közúton halad tovább a határ a Miszla 035 számú földúttal való
kereszteződésig. Onnan észak- keleti irányba haladva a Miszla 035 út a Miszal 037 számú földútig.
Az elágazótól a Miszla 037számú földút a határ a Miszla 032/1 számú földútig. Itt a 032/1 számú
földúton halad a határ az un. Virág haláláig, a Miszla 020 számú tábláig, onnan keleti irányba a 010
számú út a határ, az Udvari 070 hrsz-ú útig. Onnan a 070 hrsz-ú út az Udvari 058/1 hrsz.-ú erdőig.
Innen az Udvari 058/1 hrsz.-ú erdő és az Udvari 056 hrsz-ú szántó határa a határvonal az Udvari
058/2 hrsz-ú ingatlanig. Innen az Udvari 058/2 hrsz ú ingatlan NY-I határa az Udvari 055 számú
földútig. Ezen az úton éri el a határ Udvari falu Szövetkezet utcáját, innen ez az utca a határ az Udvari
Katolikus templomig. Onnan déli irányba a 0218, majd a 0108 számú út a határ. Innen továbbra is déli
irányban az Udvari 0133 számú földút a határ a Gyönk 0178/4számú útig. Innen a Gyönk 0178/4
számú úton haladva a Gyönk 0184 hrsz-ú földútig. Onnan a Gyönk 0184 hrsz-ú út a határ dél felé
haladva egészen a nagyfeszültségű távvezeték nyomvonaláig. Innen a nagyfeszültségű távvezeték
nyomvonala a határ a Gyönk 0185/3 hrsz-ú erdőig. Onnan ismét déli irányba a 0185/3 hrsz-ú erdő
keleti oldalán lévő út a határ a Gyönk 0177 számú útig, innen ez az út a határ a Gyönk 0225 számú
útig, ami a Donát patakra telepített halastavak északi oldalán futó kövesút. Onnan nyugati irányba a
0225 számú út a Gyönk 0227 számú útig. Innen észak-nyugati irányba haladva a 0227 számú földút
a határ, ami a 0232/2 számú útban folytatódik. Ezzel az úttal érjük el a Varsád- Gyönk 0234/2 számú
közforgalmú utat, amin északnyugat felé haladva Gyönk városon keresztül pincehely irányába a
070/1 számú közút a határ egészen Kapos folyó sodorvonala északi irányba egészen a GyönkKeszőhidegkút közigazgatási határig. Innen Gyönk- Keszőhidegkút közigazgatási határa a határ a
kiindulási pontig megegyezően a tájegységi határral.

