Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2011.(IV.1.) Ör. számú rendelete
a községi mérleg használatáról
(a 2020. január 1-én hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a községi mérleg használatáról a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Zákányszék Községi Önkormányzat kezelésében lévő
községi mérleg használatára, valamennyi természetes és jogi személyre, aki azt használja és
igénybe veszi.
A mérleg igénybevétele, mérlegelési díj
2.§ (1) a Zákányszék község 018/23. hrsz-ú ingatlanon kialakított községi mázsaház Zákányszék
Község Önkormányzatának tulajdona. A tulajdonos feladata az állatfelvásárló telepnek az
állategészségügyi szakhatóság által előírt követelményeknek megfelelő fenntartása. E létesítményt
az önkormányzat üzemeltetővel üzemeltetheti.
(2)1 A mérleget a mérlegelési díj megfizetése ellenében minden természetes és jogi személy igénybe
veheti.
a) Az őstermelők, állattartók által fizetendő mérlegelési díjak:
aa) szarvasmarha, ló, öszvér:
1500,- Ft/db
ab) sertés:
400,- Ft/db
ac) egyéb állat:
500,- Ft/db
(a meghatározott díjak a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazzák)
b) A mérleget igénybevevő felvásárlók által fizetendő díjak:
ba) Szarvasmarha esetében:
4000,- Ft/alkalom
bb) Sertés esetében (19 db / alkalom mennyiségig): 1000.- Ft/alkalom
bc) Sertés esetében (20 db / alkalom mennyiségtől): 2000,- Ft/alkalom
bd) Egyéb állat esetében
2000,- Ft/alkalom
(a meghatározott díjak a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazzák)
Az üzemeltető feladatai
3.§ Az üzemeltető köteles:
a) az állatfelvásárlás alkalmával – az állategészségügyi, állatvédelmi szabályokat betartani,
betartatni. Közreműködni abban, hogy a termelő a mázsálásra váró állatait fel és lehajtsa a mázsára.
b) a mérleg használhatóságára és jó karban tartására gondot fordítani,
c) a mázsaház és a hozzá tartozó terület tisztántartását, gondozását biztosítani,
d) a mázsaház épületének szokásos mértékű biztonságát folyamatosan biztosítani,
e) a mázsaházon és a mérlegen keletkezett hibákat, vagy észlelt hiányosságokat a polgármesternek
jelenteni,
f) személyesen minden mérlegelésnél jelen lenni,
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g) az állatfelvásárláshoz kapcsolódó mérlegelés részletes szabályait írásba foglalni, és a helyszínen
kifüggeszteni, (a szabályzat a mérlegelési időpontokat, mérlegelési rendet tartalmazza),
h) a mérlegelési díj beszedéséről a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával készpénzfizetési
számlát kiállítani, a beszedett díjat 48 órán belül a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni, s
elszámolni.
4.§ (1) A mázsaház és mérleg fenntartása, a mérleg hitelesítése, rendeltetésszerű használatának
biztosítása, nagyobb szakipari munkát igénylő feladatok elvégeztetése az üzemeltető hatáskörébe
tartozik.
(2) A mérlegkezelő vagy más bejelentése alapján a mázsaház és tartozékai állagában bekövetkezett
rongálódások kijavításáról – szándékos rongálás esetén a károkozó terhére és költségére – az
üzemeltető gondoskodik.
Záró rendelkezések
5.§ (1)2 E rendelet alkalmazásában üzemeltető: Zákányszék Község Önkormányzata, vagy a
képviselő-testület felhatalmazása alapján kötött megállapodással kijelölt természetes-, vagy jogi
személy.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a községi mérleg használatáról szóló 2/1972.(XII.28.)
Tr. Rendelet és az ezt módosító 2/1983.(XII.28.) Tr., az 5/1991.(V.21.) Ör., az 5/1992.(III.10.) Ör., a
8/1993.(IX.23.) Ör., a 11/1993.(XII.10.) Ör., a 10/1999.(XI.25.) Ör., a 12/1999.(XII.21.) Ör., a
19/2001.(X.26.) Ör., a 15/2003.(XII.19.) Ör., a 4/2005.(II.25.) Ör. rendelet hatályát veszti.
Zákányszék, 2011. április 1

Matuszka Antal
polgármester

Dr. Faragó Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének kezdő napja: 2011. április 1.
Utolsó napja: 2011. május 1.
A rendelet az SZMSZ 26. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán kifüggesztésre
került.
Zákányszék, 2011. április 1.
Dr. Faragó Csaba
jegyző

Egységes szerkezetben hiteles 2020. január 1-től:
Gárgyán István
jegyző
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