
MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Pereszteg Község Önkormányzata ( Továbbiakban: Megbízott ) 

Másfelől:

Ágfalva Község Önkormányzata
9423 Ágfalva, Soproni u. 3.

Ebergőc Község Önkormányzata
9451 Ebergőc, Kossuth L. u. 16.

Egyházasfalu Község Önkormányzata
9473 Egyházasfalu, Fő u. 89.

Fertőboz Község Önkormányzata
9493 Fertőboz, Fő u. 17.

Fertőhomok Község Önkormányzata
9491 Fertőhomok, Akác u. 44.

Fertőrákos Község Önkormányzata
9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Gyalóka Község Önkormányzata
9474 Gyalóka, Fő u. 14.

Harka Község Önkormányzata
9422 Harka, Nyéki u. 34.

Hegykő Község Önkormányzata
9437 Hegykő, Iskola u. 1.

Hidegség Község Önkormányzata
9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.

Kópháza Község Önkormányzata
9485 Kópháza, Fő u. 15.

Lövő Község Önkormányzata
9461 Lövő, Fő u. 181.
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Nagycenk Község Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Nagylózs Község Önkormányzata
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31./A.

Nemeskér Község Önkormányzata
9471 Nemeskér, Fő u. 32.

Pinnye Község Önkormányzata
8481 Pinnye, Arany J. u. 15.

Répcevis Község Önkormányzata
9475 Répcevis, Devich u. 24.

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata
9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.

Sopronkövesd Község Önkormányzata
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Sopronhorpács Önkormányzata
Sopronhorpács, Fő u. 14.

Szakony Község Önkormányzata
9474 Szakony, Fő u. 164.

Újkér Község Önkormányzata
9472 Újkér, Csikos u. 4.

Und Község Önkormányzata
9464 Und, Fülesi u. 5.

Völcsej Község Önkormányzata
9462 Völcsej, Fő u. 50.

Zsira Község Önkormányzata
9476 Zsira, Széchenyi tér 1.

mint Megbízó Önkormányzatok ( Továbbiakban Megbízók ) között, alulírott napon és helyen 
a következő feltételekkel:

1. A Megbízók  megbízzák a Megbízottat:
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- az önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó 
összlakosság ügyeleti feladatinak ellátásával,

- a   megbízók  által  már  korábban  közösen  működtetett  orvosi  ügyelet  változatlan 
színvonalon történő további működtetésével,

- jogszabály által  a  központi  orvosi  ügyeletre  a  minimumjegyzékben előírt  feltételek 
biztosítására.

2. A szerződésben foglalt ügyelet hivatalos elnevezése: Sopron Környéki Községek Központi 
Orvosi Ügyelete ( továbbiakban: Központi Ügyelet )

3. A Központi Ügyelet rendelési ideje a mindenkor hatályos működési engedély szerinti, a 
szerződés megkötésekor:

- hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 16,00 órától 08,00 óráig
- hétvégén pénteken 16,00 órától hétfő  8,00 óráig
- munkaszüneti  napokon  a  munkaszüneti  napot  megelőző  munkanap  16,00  órától,  a 

munkaszüneti napot követő munkanap 08,00 óráig.

4. A Központi Ügyelet a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház területén elhelyezkedő 
– 9400 Sopron, Győri u. 15. -  orvosi ügyeleten belül helyezkedik el, melyet  a Sopron 
Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  térítés  ellenében,  a  Megbízottal  megkötött,  bérleti 
szerződés alapján bocsát a Központi Ügyelet rendelkezésére.

5.  A szerződést  jóváhagyó  települések  önkormányzatai  gondoskodnak arról,  hogy a  velük 
jogviszonyban álló,  háziorvos az ügyeleti szolgálatban ténylegesen részt vegyen. 
Az ügyeletben  részt  vevő orvosokkal  és  a  gépkocsivezetőkkel  a  gesztor  önkormányzat 
külön megbízási szerződést köt.

6. A Központi Ügyelet működésének anyagi forrásai:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár  által a 43/1999-(III.3.) Korm. rendelet (2) bek. d.) 
pontjában  foglaltak  szerinti  ügyeleti  díj,  melyet  az  Egészségbiztosítási  Szakigazgatási 
Szerve  a  gesztor  önkormányzattal  kötött  finanszírozási  szerződés  alapján  utalja  át  a 
gesztor önkormányzat 59500313-11094858 számú költségvetési számlájára.

- A Megbízó  anyagi hozzájárulása

A Megbízók  lakosságarányos  hozzájárulásra  csak  abban  az  esetben  kötelesek,  ha  az 
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerv által folyósított ügyeleti díj a költségeket nem 
fedezi,  valamint  ha  a  rendkívüli  és  indokolt  beszerzés  költsége  meghaladja  a 
rendelkezésre álló pénzeszközöket.

A  külön  –  nagyobb  értékű  –  beszerzés  megvalósításához,  a  Megbízók  jóváhagyása 
szükséges.

A  hozzájárulás  összegét  a  jóváhagyást  követő  15  napon  belül  Pereszteg  Község 
Önkormányzatának költségvetési számlájára kell átutalni.

A Megbízott önkormányzat polgármestere a feladat ellátásáról és a költségekről évente 
egy  alkalommal  –  a  zárszámadást  követően  –  tájékoztatja  a  Megbízókat,  költség 
kiegészítés esetén közli annak összegét.
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7. A Központi Ügyelet   költségvetése a Megbízó önkormányzat költségvetési  rendeletének 
részét képezi.

8.  A Megbízott  és  a  Megbízók kölcsönösen rögzítik,  hogy jelen  megbízási  szerződésből, 
illetve  a  Központi  Ügyelet  működésével  kapcsolati  vitás  kérdéseiket  elsődlegesen 
tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel rendezik.

9. A Központi Ügyelet ellátásában, az ellátási körzethez tartozó minden település részt vesz, 
az ellátási körzet a szerződő felek közigazgatási területe.

10. A szerződés 2013. június 1-jétől kezdődően határozatlan időre szól. A szerződést bármely 
tag  valamennyi  félhez  intézett,  írásba  foglalt  nyilatkozatával,  hat  hónapos  felmondási 
idővel mondhatja fel, a gazdasági év utolsó napjával. 

11. A szerződés felmondása, módosítása, megszűnése esetén haladéktalanul értesíteni kell az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat dunántúli Területi Hivatalát, a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét.

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2000. évi II. tv. rendelkezései és a 
Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.

    A működéssel kapcsolatos vitás kérdésekben a Ptk. szabályai szerint kell eljárni.

Jelen szerződés hatályba lépésével az 1998. március 25-én kelt Sopron Környéki Községek 
Központi Ügyeleti feladatainak ellátására létrehozott tárulási megállapodás hatályát veszti. 
Megbízók és  Megbízott  megállapodnak  abban,  hogy a  megszűnés  napjáig,  a  vagyonleltár 
szerinti  ingóságok  -  melyek  a  Peresztegi  Önkormányzat  vagyonleltárában  vannak 
nyilvántartva  -  az  önkormányzatok  közös tulajdonát  képezik,  azokat  nem veszik birtokba, 
továbbra is használatban maradnak.

Pereszteg, 2013. 

…………………………………………….
Pereszteg község polgármestere

……………………………………… ………………………………………….
Ágfalva község polgármester             Ebergőc község polgármestere

……………………………………… …………………………………………

4



Egyházasfalu község polgármestere Fertőboz község polgármestere

…………………………………….. …………………………………………
Fertőhomok község polgármestere Fertőrákos község polgármestere

……………………………………. …………………………………………
Gyalóka község polgármestere Harka község polgármestere

……………………………………. …………………………………………
Hegykő község polgármestere Hidegség község polgármestere

…………………………………… ……………………………………….
Kópháza község polgármestere Lövő község polgármestere

…………………………………… ……………………………………….
Nagycenk község polgármestere Nagylózs község polgármestere

…………………………………… ……………………………………….
Nemeskér község polgármestere Pinnye község polgármestere

…………………………………… ……………………………………….
Répcevis község polgármestere Röjtökmuzsaj község polgármestere

…………………………………… ……………………………………….
Sopronkövesd község polgármestere Sopronhorpács község polgármestere

…………………………………… ……………………………………….
Szakony község polgármestere Újkér község polgármestere

…………………………………… ………………………………………
Und község polgármestere Völcsej község polgármestere

……………………………………
Zsira község polgármestere

Záradék:

A fenti szerződést Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint megbízott 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Pereszteg, 2013. ……………………………………………
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polgármester 

A  fenti  szerződést  Ágfalva  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Ágfalva, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Ebergőc  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Ebergőc, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Egyházasfalu  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint 
megbízó önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Egyházasfalu, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Fertőboz  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Fertőboz, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti szerződést Fertőhomok Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Fertőhomok, 2013. ……………………………………………
polgármester 

 A fenti szerződést Fertőrákos Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Fertőrákos, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Gyalóka  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.
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Gyalóka, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Harka  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Harka, 2013.             ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Hegykő  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Hegykő, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Hidegség Község Önkormányzatának képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Hidegség, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Kópháza  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Kópháza, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Lövő  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Lövő, 2013.           ……………………………………………
polgármester 

A fenti szerződést Nagycenk Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Nagycenk, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Nagylózs  Község Önkormányzatának képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.
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Nagylózs, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti szerződést Nemeskér Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Nemeskér, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Pinnye  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Pinnye, 2013.             ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Répcevis  Község Önkormányzatának képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Répcevis, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Röjtökmuzsaj  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint 
megbízó önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Röjtökmuzsaj, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Sopronkövesd  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint 
megbízó önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Sopronkövesd, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Sopronhorpács  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint 
megbízó önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Sopronhorpács, 2013. ……………………………………………
polgármester 

A fenti  szerződést  Szakony Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Szakony, 2013. ……………………………………………
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polgármester 

A  fenti  szerződést  Újkér  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Újkér, 2013.             ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Und  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Und, 2013.              ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Völcsej  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Völcsej, 2013.           ……………………………………………
polgármester 

A  fenti  szerződést  Zsira  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  mint  megbízó 
önkormányzat ……………..számú határozatával fogadta el.

Zsira, 2013.           ……………………………………………
polgármester 
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