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8/2019-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

a Vetés község tulajdonában lévő gépkocsik és haszonjárművek átlag üzemanyag fogyasztása, az 

üzemanyag fogyasztás normatíváinak megállapításáról 

 

        Vetés község Helyi Tanácsa, Szatmár megye, a 2019. január 30-ra összehívott közgyűlésén, 

         Figyelembe véve: 

         Vetés község polgármestere által összeállított és előterjesztett, 2019 január 24-én kelt, 814-

es számú indítványozást, melyben Vetés község Helyi Tanácsának ajánlatot tesz arra, hogy a 

Vetés község tulajdonában levő gépkocsik és haszonjárművek üzemanyag- és olaj fogyasztása 

normatíváit jóváhagyó 14/1982-es számú Szállításügyi Minisztériumi Rendelet értelmében, 

állapítsanak meg egy átlag üzemanyag fogyasztást és az üzemanyag fogyasztás normatíváit, az 

alábbiak szerint: 

       1.   Dacia Logan típusú gépkocsi, SM-10-CLV; 

       2.   JCB típusú kotrógép; 

       3.  Tűzoltóautó; 

       4.   Belarus típusú mezőgazdasági traktor; 

       5.   Dacia Duster típusú gépkocsi, SM-16-CLV; 

       6.   Skoda Octavia típusú gépkocsi, SM-17-CLV; 

       Figyelembe véve a Vetés község Helyi Tanácsa mellett működő gazdasági-pénzügyi, 

oktatási, felekezeti és kulturális-társadalmi tevékenységek bizottságának 2019.01.30án kelt 

1231-es számú beszámolóját,  

       Tekintettel a költségvetési, könyvelőségi, helyi adók és illetékek és közbeszerzési 

szakosztály 2019.01.09-én kelt 202-es számú beszámolójára, 

       A helyi közigazgatási hatóságok és közintézmények költségnormatívái megállapítására 

vonatkozó 80/2001., augusztus 30-i Kormányrendelkezés értelmében, az utólagos 

kiegészítésekkel és módosításokkal, illetve az 1. cikkely (5) bekezdés előírásai értelmében, 

       A 273/2006-os számú, helyi közpénzügyi Törvény 14. cikkely (3), (4) és (5) bekezdése, a 

20. cikkely (1) bekezdés e) betű előírásai értelmében, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, a Szállításügyi Minisztérium, a gépkocsik üzemanyag- és olajfogyasztás 

normatíváit jóváhagyó 14/1982-es számú Rendelet előírásai értelmében, valamint az újraközölt, 

utólag módosított és kiegészített, 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 36. cikkely (9) 

bekezdése értelmében,  

 

Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 45. cikkely (1) bekezdése, a 115. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai értelmében,  

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. cikkely. (1) Megállapítja a polgármesteri hivatal állományában levő gépkocsik és 

haszonjárművek átlag üzemanyag-fogyasztását, az alábbiak szerint: 

 

 

 



 

Sor 

szám 

 

Útvonal – rakomány 

 

Átlag haladási 

sebesség 

Üzemanyag fogyasztás 

Az effektív 

fogyasztás/liter 

 

Átlagfogyasztás 

liter/100 km 

vagy liter/óra 

 

1 

Dacia Logan gépkocsi SM-10-CLV 

- Útvonal: Vetés- Szatmárnémeti és 

vissza. Megtett távolság: 20 km. 

Útkategória:  K. 1 km = 1 km 

effektív.  

 

70 km/óra 

 

1,7 liter  

benzin 

 

 

8,5 liter benzin/ 

100 km. 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

JCB kotrógép 

 

- Kiszállás a helyszínre. Átlag 

fogyasztás menet – jövet 14 km. 

(Decebal és Óvári) 

Kiszállás ideje: 33,5 perc. 

- A növényi hulladékdarálóval való 

munka ideje: 1 óra. 

- Munka a hátsó markolóval, gödör 

ásás, rakodás-szállítás, szilárd 

anyagok raktározása, stb.  Munkaidő: 

1 óra. 

- Munkavégzés az első markolóval, 

hó-eltakarítás, földegyengetés, 

törmelék, rakodás-szállítás, szilárd 

anyagok raktározása. Munkaidő: 1 

óra 

213,5  perc 

 

25 km/óra 

 

 

A munkavégzés 

átlagtávolsága: 

10 perc 

A munkavégzés 

átlagtávolsága: 

10 perc 

A munkavégzés 

átlagtávolsága: 

10 perc 

27,8 liter 

gázolaj 

4,1 liter 

gázolaj 

 

7,5 liter 

gázolaj 

 

6,2 liter 

gázolaj 

 

10,0 liter 

gázolaj 

7,81 liter 

gázolaj/óra 

7,3 liter 

gázolaj/óra 

 

 

7,5 liter 

gázolaj/óra 

 

6,2 liter 

gázolaj/óra 

 

10,0 liter 

gázolaj/óra 

 

6 

 

Tűzoltó autó 

- Beavatkozások baleseteknél, 

javítás,karbantartás, ellenőrzés, 

bejáratás, stb. A munka időtartama: 1 

óra. 

1 óra 

30 km/óra 

9 liter gázolaj 9 liter 

gázolaj/óra 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Belarus típusú mezőgazdasági 

traktor 

 

- Belarus típusú mezőgazdasági 

traktor 

- Kiszállás a beavatkozás 

helyszínére. 

A megtett út átlagtávolsága jövet-

menet 14 km. (Decebal és Óvári)   

Kiszállási idő: 28,0 perc. 

208,0 perc 

 

30 km/óra 

 

 

A munkavégzés 

átlag távol-sága 

5 km. 

A munkavégzés 

átlag távol-sága 

25,9 liter 

gázolaj 

3,3 liter 

gázolaj 

7,3 liter 

gázolaj 

 

7,5 liter 

gázolaj 

 

7,47 liter 

gázolaj/óra 

7,1 liter 

gázolaj/óra 

 

7,3 liter 

gázolaj/óra 

 

7,5 liter 

gázolaj/óra 



 

 

10 

- A szippantó kocsi, rakodás – 

szállítás- kirakodás . Átlagtávolság:  

5 km. 

Munkavégzés ideje: 1 óra. 

- Az utánfutó megrakodása-

kipakolása, sószórás, stb. 

Átlagtávolság 5 km . Munkavégzés 

ideje: 1 óra. 

- Árokkaszálás. Munkavégzés ideje: 

1 óra. 

 

5 km. 

 

7,8 liter 

gázolaj 

 

7,8 liter 

gázolaj/óra 

 

11 

 

Dacia Duster SM–16-CLV 

rendszámú terepjáró  Kiszállás: 

Vetés- Szatmárnémeti  és vissza. 

Megtett távolság 20 km.  K 

kategóriájú út, 1 km = 1 km effektív. 

70 km/óra 1,4 liter 

motorina 

7,0 liter 

motorina/ 

100 km. 

 

12 

Skoda Octavia SM-17-CLV 

rendszámú személygépkocsi 

Kiszállás: Vetés- Szatmárnémeti  és 

vissza. Megtett távolság 20 km.  K 

kategóriájú út, 1 km = 1 km effektív. 

70 km/óra 1,6 liter benzin 7,9 liter benzin/ 

100 km. 

 

        (2) Az átlag üzemanyag fogyasztás alatt azt a maximális üzemanyag mennyiséget értjük, 

amelyet normális feltételek mellett megtett távolságon lehet elfogyasztani. A téli hónapok idejére 

(November-március) az átlag fogyasztást maximum 30 százalékkal lehet növelni. 

        2. cikkely.  Megállapítja az üzemanyag fogyasztás normatíváit, a maximum 

átlagfogyasztást/hó/év a Vetés község Polgármesteri Hivatala tulajdonában levő gépjárművek és 

eszközök esetében a 2019-es évben, az alábbiak szerint: 

 

Sor- 

szám 

Gépjármű/eszköz megnevezése Átlagfogyasztás 

liter/hónap/gépjármű 

1 Dacia Logan, SM-10-CLV rendszámú gépkocsi 100  liter / hónap 

2 Dacia Duster, SM -16 –CLV rendszámú terepjáró 

 

 

100  liter / hónap 

3 AutoturismScoda Octavia, SM-17-CLV 

 

80  liter / hónap 

4 Skoda Octavia, SM-17-CLV rendszámú A beavatkozási órák 



személygépkocsi 

 

 

számának függvényében 

5 Tűzoltó kocsi 

 

 

A beavatkozási órák 

számának függvényében 

6 Belarus típusú mezőgazdasági traktor 

 

 

A beavatkozási órák 

számának függvényében 

 

        3. cikkely. Kül- és belföldi kiszállások esetén, a megtett kilométerek számának és a 

megszabott üzemanyag fogyasztás, a gépjármű típusa függvényében jóváhagyják az üzemanyag 

fogyasztás növelését. Az indoklást bejegyzik a szállítási dokumentumban/személy/rakomány – a 

Menetlevélben és a napi tevékenység leírásában, kiszállási okmányban.  

      4. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét a 

szakosztályok közreműködésével. 

     5. cikkely. Vetés községi jegyzője megbízást kap, hogy jelen Határozatot közzétegye a 

polgármesteri hivatal honlapján és közölje 

-     Szatmár megye Prefektúrájával,                                      

-     Vetés község polgármesterével 

 

 

 

  Üléselnök,     Ellenjegyzem, 

 Rusneac Gheorghe                                 Anca- Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 

 

 

 

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 

közigazgatási Törvény 45. és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 13, hiányzó tanácsosok száma – 2, 

mellette szavazók száma – 13, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 

 


