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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 4-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 58-59 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés önkormányzat tulajdonában álló MTZ 920 típusú erőgép hasznosításáról 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

58/2020.(VIII.04.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 4-i rendkívül ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

59/2020.(VIII.04.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló YGU-

863 forgalmi rendszámú, MTZ 920 típusú erőgép további üzemeltetésével kapcsolatban az 

alábbiak szerint határoz:  

a.) Megállapítja, hogy az erőgép javítása gazdaságtalan, annak javítás nélküli 

értékesítésével egyetért. 

b.) Felhatalmazza a polgármestert az erőgép értékesítésével kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 4-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Dezső Gyula, Győri Balázs, Mile Zoltánné 

képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné és Mile Zsolt képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 11.00. órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 4 jelen van. A következő napirendi pontra tennék 

javaslatot: 

 

1./ Előterjesztés önkormányzat tulajdonában álló MTZ 920 típusú erőgép hasznosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

58/2020.(VIII.04.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 4-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Előterjesztés önkormányzat tulajdonában álló MTZ 920 típusú erőgép hasznosításáról 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felmérettük a traktor állapotát, amiben leírták milyen hibái vannak, illetve mennyibe 

kerülne a felújítása és kb. mennyi az értéke. Ehhez kérnék véleményeket, javaslatokat, Gyuszi 

bácsi aki talán jobban ért hozzá. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez az első traktor. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 2009-ben vásároltuk a szippantóhoz.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez az a traktor amiért mi mentünk el Békéscsabára. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Aki beleül az leégeti a motorját, annak a fejét venném. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Teljesen jogos. Nincs egy olyan ember aki kézben tartaná, karban tartaná. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Pedig kell valaki, mert ez nem állapot. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ennyi pénzért már zetort lehet venni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azt sem merem javasolni, hogy alkatrészenként eladjuk, mert ellopják. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 De már szét van szedve, nem? Átpakolgatták a másikba az alkatrészeket belőle. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Ott áll az udvarban. Ha meglátná Gyuszi bácsi sírva fakadna, a sárvédők 

összehajtogatva rajta. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Csak eltelt 12 év. 800 ezer forintért vettük akkor. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem 3 millióért? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 3 millióért akkor újat vettél volna. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Valami hitellel lett megvásárolva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A leltári értéke 3 millió forint. Gondolkoztam a felújításon is, lehet bontóba meg 

tudnánk venni kevesebből az alkatrészt, csak mi önkormányzat vagyunk, mindenről számla 

kell. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem is adnak másképp. Van egy olcsó ha javításról lenne szó csak Szegeden. Érdemes 

elmenni, mert oda járnak. Valamikor Szolnokon volt, de Szegedre költöztek. Minden sokkal 

olcsóbb. Ez egy olyan összeg, hogy legalább 1 millió forint kell rá. Meg ha a felét ellopják. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyszerűen katasztrófa ezekkel az emberekkel dolgozni, egyetlenegy van aki hadra 

fogható lenne, de ő meg allergiás. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Pedig ennyi földnél egy jó gépnek lenni kellene. 



 4 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most ott tartunk hogy a kis piros traktoron van 2023-ig műszaki, az működőképes. A 

másik traktornak van apró nyűgje, mondtam hozzák rendbe az is használható. A szippantó 

tartályunk ma van műszakizni. Átment a műszaki vizsgán. A billenős pótkocsinak is van 

műszakija, a másiknak lejárt de azon már nem is tornázok.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Piros rendszáma van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Piros rendszáma van mindegyiknek, nekünk még szerencsénk volt. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A biztosítása is sokkal kevesebb, hosszabb időre kap műszakit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg a súlyadója is kevesebb. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Mezőgazdasági gépnek számítanak. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A traktor most itt van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, ott van a szerelőnél. Miután megnézte, ott hagytuk. Majd elviszi a gazdája. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Van rá vevő? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van két érdeklődő. Aki többet ad azé. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Szerepi emberek? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyik igen. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Akkor azt kell előnyben részesíteni. Két traktor minket kielégít. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Főleg ha nincs traktoros. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 El kell azt adni. Nem szabad abba belemenni, hogy felújítsuk. 

Dezső Gyula képviselő 

 Sok a javítási költsége. 
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Mile Zoltánné képviselő 

 Itt meg fogott a toll rendesen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 1 millió körül akkor is van a javítás. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Amik fel vannak írva, azt meg kell venni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mit csináljunk vele? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Azt mondom adjuk el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor az első határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki egyetért kérem szavazzon.  

A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

59/2020.(VIII.04.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló YGU-

863 forgalmi rendszámú, MTZ 920 típusú erőgép további üzemeltetésével kapcsolatban az 

alábbiak szerint határoz:  

c.) Megállapítja, hogy az erőgép javítása gazdaságtalan, annak javítás nélküli 

értékesítésével egyetért. 

d.) Felhatalmazza a polgármestert az erőgép értékesítésével kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom, amennyiben nincs más. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 11.12. órakor az ülést bezárta. 

k.m.f. 

 


