
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 214/2015. (XII.3.) számú határozatában elfogadta, 
jóváhagyta a „Pátria pince koncepció tervét”. A Képviselő-testület a 2018. évi 
költségvetésben 6 millió forintot hagyott jóvá az ingatlan vízellátását biztosító vízkút 
létesítésére. 
A vízkút létesítésére ajánlatot adó HMEI Zrt. (Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.) a munkát - kapacitásának lekötöttsége miatt - 2018. évre 
már nem vállalta. A vízkút fúrásának előmozdítására még az idén egyeztetni kell a 2019. évi 
kivitelezés érdekében! 
Továbbá a rendelkezésre álló 6 millió Forintos pénzügyi keret felhasználásával - annak 
erejéig - a koncepció tervben jóváhagyott egyéb munkákat javasoljuk megterveztetni és a 
kivitelezést előkészíteni. 
Megtervezendő munkák: 

- vizesblokk kialakítása az épületben 
- padlóburkolat készítése, cserépkályha alapozásával az épületben 
- konyha kialakítása az épületben 
- belső pinceajtó felújítása  
- födém hőszigetelése az épületben 
- kémény építése az épülete külső fala mentén 
- cserépkályha építése az épületen belül 
- az épületben lévő prés javítása (korhadt részek cseréje) 
- víztartály telepítése épületen kivül 
- épületen kívüli külső vizesblokk, tároló és feldolgozó épület létesítése 

Kérem a T. Képviselő-testületet hagyja jóvá a vízkút fúrás 2018-évi fedezetének 
átcsoportosítását a pince épületének és a külső területek fejlesztésére, valamint a 2019. évi 
költségvetés terhére járuljon hozzá a vízkút létesítésére történő szerződéskötés 
előkészítéséhez. 
 
Biatorbágy, 2018. július 18. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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/2018.(       ) önkormányzati határozata 
 

A Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
(Pátria) pince fejlesztéséről szóló előterjesztést. 

1) A képviselő-testület jóváhagyja a vízkút létesítésére jóváhagyott 6 millió forint 
átcsoportosítását a Pátria pince egyéb fejlesztési munkáinak megtervezésére 
és a kivitelezés előkészítésére; 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghatározott 
keretösszeg figyelembe vételével az egyes munkákra tervezői árajánlatokat 
kérjen, és azok alapján a szerződéseket megkösse, valamit a vízkút 2019-évi 
létesítésére a szerződéskötést előkészítse. 
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