
 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Milejszeg Község Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 8917 Milejszeg Kossuth út 17. 

Projektazonosító: 3297792566 

A Felhívás kódja és címe: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése  

Pályázat címe: 0182, 0139 ÉS 0153 HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE MILEJSZEGEN 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 39 843 387 Ft 

Támogatás intenzitása: 95% 

Megvalósítási helyszín: 0182 Hrsz., 0139 Hrsz., 0153 Hrsz. 

Megvalósítási időszak: 2022.02.15.-2022.06.30. 

A projekt részletes tartalma: 

A projekt célja Milejszeg Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 0182, 0139, 0153 hrsz.-ok 

alatt található külterületi utak fejlesztése. A fejlesztéssel megvalósul Milejszeg település külterületén 

található összesen 1354,68 m hosszúságú jelenleg rossz minőségű földút stabilizálása. 

 

A felújítás műszaki tartalma:  

0153 hrsz: 

Burkolat szélessége: 1,50m  

Padkák szélessége: 0,50m  

Tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva Milejszeg 0167/2 hrsz. aszfalt 

burkolatú szakaszához.  

A 0+000 és a 0+155 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50- 0,50 m szélességű 

padka kialakítással kerül megépítésre, 15 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 155 m hosszban.  

A 0+155 és a 0+590,63 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50-0,50 m 

szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 20 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 435,63 m 

hosszban.  

0,50- 0,50 m szélességű, átlag.:15 cm vtg. bazalt kétoldali stabilizált padka kialakítása mindkét 

oldalon 0+155 – 0+590,63 km sz. között PP 200g/m2 geotextilia szükséges tükörszinten.  

 

0139 hrsz:  

Burkolat szélessége: 1,50m  

Padkák szélessége: 0,50m  

Tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva Milejszeg 0167/2 hrsz. aszfalt 

burkolatú szakaszához.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 0+000 és a 0+447,85 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50-0,50 m 

szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 20 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 447,85 m 

hosszban. 0,50- 0,50 m szélességű, átlag.:15 cm vtg. bazalt kétoldali stabilizált padka kialakítása 

mindkét oldalon 0+000 – 0+447,85 km sz. között PP 200g/m2 geotextilia szükséges tükörszinten  

 

0182 hrsz.: 

Burkolat szélessége: 1,50m  

Padkák szélessége: 0,50m  

Tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva Milejszeg 0167/2 hrsz. aszfalt 

burkolatú szakaszához. 

 A 0+000 és a 0+316,20 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50-0,50 m 

szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 20 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 316,20 m 

hosszban. 0,50- 0,50 m szélességű, átlag.:15 cm vtg. bazalt kétoldali stabilizált padka kialakítása 

mindkét oldalon 0+000 – 0+316,20 km sz. között PP 200g/m2 geotextilia szükséges tükörszinten. 


