
 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Zalaboldogfa Község Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 8992 Zalaboldogfa, Kossuth Lajos utca 9. 

Projektazonosító: 3295417465 

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

Pályázat címe: Külterületi út fejlesztése Zalaboldogfán 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 51 040 206 Ft 

Támogatás intenzitása: 95% 

Megvalósítási helyszín: 1814/8 Hrsz. 

Megvalósítási időszak: 2022.04.15.-2022.09.30. 

A projekt részletes tartalma: 

A projekt célja Zalaboldogfa Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 1814/8 hrsz. alatt 
található külterületi út fejlesztése. A fejlesztéssel megvalósul Zalaboldogfa település külterületén 
található 825 m hosszúságú jelenleg rossz minőségű földút stabilizálása.  
A tervezés tárgya Zalaboldogfa 1814/8 hrsz közút, eredeti stabilizált út átépítése, stabilizált burkolatú 
út részben 0+000 – 0+400 közötti szakaszon aszfaltburkolattá történő átépítése, ill. 0+400 – 0+825 km 
sz. között zúzottkő burkolat építése. A tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva 
a Hatháza-Zalaboldogfa közötti közút aszfalt burkolatú szakaszához. A 0+000 és a 0+400 km. sz. között 
szakaszon a burkolat 3,00 m szélességben + 1,25-1,25 m szélességű padka kialakítással kerül 
megépítésre, 25 cm M63 zúzottkő alap +25 cm M63 védőréteg + 1 rtg. PP 200 g/m2 geotextilia (M63 
réteg alá építve)+ 5 cmAC/11 kopó + 5 cm 
AC/11 k cm aszfalt beépítése 400 m hosszban.  
- 0+400 –0+825 km sz. között 2,50 m szélességben 25 cm M63 zúzottkő burkolat + 25 cm M63 
védőréteg + 1 rtg. PP 200 g/m2 geotextilia (M63 réteg alá építve)  
TERVEZETT BURKOLAT-I PARAMÉTEREK:  
Burkolat szélessége 2,50 - 3,00 m;  
Padkák szélessége 0,50 - 1,25 m  
Padka oldalesése: 5% Korona szélessége 3,50 - 5,50 m  
Burkolat oldalesése egyoldali 2,5%;  
Rézsűhajlások 1:1  
Tervezett hossz: 825 m  
 
TERVEZETT PÁLYASZERKEZET:  
Aszfaltburkolat építése  
Kopó rtg.: AC/11 kopó aszfalt  
Kötő rtg.: AC/11 kötő aszfalt  
Burkolat alap: 25 cm M63 zúzottkő alapréteg  



 

 

 
 
 
 
 

Védőréteg: 25 cm M63 zúzottkő védőréteg  
Tükörszinten: 1 rtg. PP 200 g/m2 geotextilia terítés  
Védőréteg: meglévő zúzottkő alap Zúzottkőburkolat építése  
Burkolat alap: 25 cm M63 zúzottkő alapréteg Védőréteg: 25 cm M63 zúzottkő védőréteg  
Tükörszinten: 1 rtg. PP 200 g/m2 geotextilia terítés  
Vízelvezetés: A 0+000 – 0+400 km sz. között bal oladlon 75 cm szélességű betonba épített folyóka kerül 
kialakításra, befogadó: csatlakozó „zalaboldogfa-i útárok”. 


