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Kőbányai Önkormányzat képviselő
testületének .../2010.( ) önkormányzati 
rendelete megalkotására a méhnyakrák és 
nemi szervi szemölcs elleni védőoltás 
támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület az 1378/2009. (VIII. 27.) számú határozatában úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 13. életévüket betöltő 
gyermekek HPV elleni védőoltását 2009. évtől felmenő rendszerben, 5.000,-Ft szülői önrész 
vállalása mellett, részleges finanszírozással biztosítja. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők szülői önrész biztosítása nélkül a méhnyakrák és nemi szervi 
szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) számú rendeletben foglaltak 
alapján, ingyenesen juthatnak hozzá a védőoltáshoz. 
A méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni vakcina beszerzésére, szállítására - tekintettel 
arra, hogy az oltóanyag ellenértéke meghaladta a közbeszerzési értékhatárt - közbeszerzési 
eljárást folytattunk le, a szerződést 2010. december 03-áig, 12 hónap határozott időtartamra 
kötöttük meg. 

A közbeszerzési eljárásban az árubeszerzés mennyiségét 350 fő számára, és opcionálisan 400 
fő (összesen 750 fő) számára határoztuk meg, amelyből csak a ténylegesen igénybe vett 
oltóanyag ellenértékét kellett megtérítenie az Önkormányzatnak. 

A méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni prevenciós program keretében 2010. évben az 
1995., 1996., 1997. évben született lányokat és fiúkat, valamint 26 éves korig az önköltséget 
vállaló, kerületben élő nők védőoltását szerveztük meg. 

2010-től a kiegészítő korosztály ellátására (45 éves kor alatti kerületi nő lakosok) az 
oltóanyagot gyártó cég szerződést kötött a kerületi gyógyszertárakkal, így a nők orvosi vény 
ellenében kedvezményesen juthatnak hozzá az oltóanyaghoz, és a továbbiakban nincs szükség 
az Önkormányzat szerepvállalására. 



Az alábbi táblázat a megrendelt és a 2010-ben felhasznált oltóanyag mennyiségét mutatja. 

Megrendelt Oltásban Kiegészítő Védőoltásban Igénybe nem 2010-ben a 
oltóanyag részesítettek száma korosztály részesítettek vett oltóanyag prevencióra kifizetett 

(1995, 1996, 1997. 26 éves korig összesen összeg 5 % ÁFÁ-val 
évben születettek) (önköltséges) 

350 sorozat+400 654 fó 46 fó 700 fó 50 sorozat 39.772.290,-Ft 
sorozat (opció)= 654 fóré 
750 sorozat 

2011-ben is folytatjuk a prevenciós programot az 1998-ban született gyermekek HPV 
védőoltásával. Tekintettel arra, hogy az egy évre szóló szerződésünk lejárt, új közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatnunk az oltóanyag beszerzésére. 

A Kőbányai Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen is, a törvényes képviselővel együttesen, a X. kerületben lakó, 2011. évben a 
13. életévüket betöltő gyermekek száma 589 fő. 

Tekintettel arra, hogy előre nem prognosztizálható a teljes részvétel, így az árubeszerzés 
mennyiségét 120 fő részére tervezzük, amely figyelembe véve, hogy egy védőoltás 3 részből 
áll, a szükséges mennyiség 120x3 db injekciót jelent, előre töltött fecskendőben. 
A jelentkezők számában megnyilvánuló bizonytalansági tényezőre tekintettel, lehetőségünk 
van adott mennyiséget opciós formában meghatározni, melyből csak a ténylegesen igénybe 
vett oltóanyag ellenértékét kell megtéríteni az Önkormányzatnak. A beszerzés tartalmi elemeit 
mutatja az alábbi táblázat. 

Beszerzés tárgya Becsült érték 
(bruttó Ft) 

megjegyzés 

a Kőbányai Önkormányzat illetékességi területén 
állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen is, a törvényes képviselővel 
együttesen, a X. kerületben lakó, 2011. évben a 
13. életévüket betöltő, 120 fő, opcionálisan 480 
fő (összesen 600 fő) leánygyermek és 
fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 alkalom) 
céljából, méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök 
elleni (HPV 6, 11, 16, 18 elleni, J07BM01 
Silgard) oltóanyag beszerzése 

36. 600.000.-Ft Egyszerű 
közbeszerzési eljárás 
(Kbt. VI. fejezet) 

A képviselő-testület rendeletében határozza meg a védőoltás igénylésének szabályait, ezért a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) 
számú rendeletet aktualizálni, módosítani szükséges, mivel a kiegészítő korosztály (15-26 év) 
oltásának szervezését már nem az Önkormányzat végzi, valamint a 2009. évben 14. életévüket 
betöltő fiú és lánygyermekek oltása is megtörtént. 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni 
védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) számú Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzati rendelet módosítását. 
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Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság november 30-án tárgyalta, és javasolja a Képviselő
testületnek a rendeletalkotási és a határozati javaslatok elfogadását. 

Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a 24/2009. 
(IX.25.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására. 

Rendeletalkotási javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének .../2010.( ) 
önkormányzati rendeletét a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás 
támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Határozati javaslat 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hirdetmény 
közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján, 12 hónap határozott időtartamra, a Kőbányai 
Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is, a 
törvényes képviselővel együttesen, a X. kerületben lakó, 2010. évben a 13. életévüket betöltő, 
120 fő, opcionálisan 480 fő (összesen 600 fő) leány és fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 
alkalom) céljából, méhnyakrák és nemiszervi szemölcsök elleni (HPV 6, 11, 16, 18 elleni, 
J07BM01 Silgard) oltóanyag beszerzésére. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi közbeszerzési 
tervben szerepeltesse az alábbiakat: 

Beszerzés tárgya Becsült érték 
(bruttó Ft) 

megjegyzés 

a Kőbányai Önkormányzat illetékességi 
területén állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen is, a törvényes képviselővel 
együttesen, a X. kerületben lakó, 2011. 
évben a 13. életévüket betöltő, 120 fő, 
opcionálisan 480 fő (összesen 600 fő) leány 
és fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 
alkalom) céljából, méhnyakrák és nemi 
szervi szemölcsök elleni (HPV 6, 11, 16, 
18 elleni, J07BM01 Silgard) oltóanyag 
beszerzése. 

36.600.000,-Ft Egyszerű 
közbeszerzési eljárás 
(Kbt. VI. fejezet) 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a méhnyakrák 
és nemi szervi szemölcs elleni (Humán Papilloma Virus elleni) védőoltás 2011. évi fedezetére 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 36.600.000,-Ft -ot biztosít. 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. évi költségvetés jóváhagyásakor 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálatot, hogy a védőoltás megszervezésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. november 30. 

2011. január 02-ától folyamatos 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Dr. Molnár Andor igazgató főorvos 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 

....2010. ( ) önkormányzati rendelete 

a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 
24/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

l.§ A rendelet l.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

l.§ A rendelet hatálya a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező 
és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együttesen, a X. kerületben lakó leány
os fiúgyermekekre terjed ki, akik a kérelem benyújtásának évében töltik be a 13. 
életévüket. 

2.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 

2.§ (1) Az önkormányzat az általa szervezett méhnyakrák és nemi szervi szemölcs 
elleni védőoltáshoz támogatást nyújt, az alábbiak szerint: 
A kérelem benyújtásának évében a 13. életévüket betöltő leány- és fiúgyermekek 
esetén a támogatás mértéke megegyezik az Önkormányzat által beszerzett védőoltás 
ára és a szülő által fizetendő saját erő különbségével. 
A szülői hozzájárulás mértéke: 

I. kategória: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, védőoltásra 
jogosult esetén 0.- Ft 

II. kategória: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, 
védőoltásra jogosult esetén 5.000.- Ft 

3.§ A rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép: 

3.§ (1) A védőoltás igényléséről szóló kérelmet a rendeletben foglalt feltételeknek 
megfelelő kiskorú törvényes képviselője nyújtja be, a 13. életév betöltésének évében, 
december 31-éig, 1 példányban a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Főosztály címére (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.). 

4.§ A rendelet 3.§ (3) bekezdése hatályát veszti. 



5.§ A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: 

3.§ (2) A kérelemhez csatolni kell: 
a.) a kiskorú születési adatát igazoló okmány másolatát, 
b.) a kiskorú és a szülő(törvényes képviselő) lakóhelyét igazoló okmány 
másolatát, 
c.) befizetést igazoló csekk másolatát. 

6.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Kovács Róbert Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 2010. december 
A hatálybalépés napja: 2010. december 



24/2009. (IX.25.) számú Budapest Főváros 
X. Kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelete a méhnyakrák és nemi szervi 
szemölcs elleni védőoltás támogatásáról 

2.§ (1) Az önkormányzat az általa 
szervezett méhnyakrák és nemi szervi 
szemölcs elleni védőoltáshoz támogatást 
nyújt, az alábbiak szerint: 
a.) A kérelem benyújtásának évében a 13. 
életévüket betöltő leány- és fiúgyermekek 
esetén a támogatás mértéke megegyezik az 
Önkormányzat által beszerzett védőoltás 
ára és a szülő által fizetendő saját erő 
különbségével. 
A szülői hozzájárulás mértéke: 

I. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, védőoltásra jogosult 
II. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő, védőoltásra 
jogosult 

Támogatási kategória 3 oltásból 
álló védőoltás költsége 
I. 0.- Ft 
II. 5.000.- Ft 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testületének 

....2010. ( ) önkormányzati rendelete 
a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs 

elleni védőoltás támogatásáról szóló 
24/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2.§ (1) Az önkormányzat az általa 
szervezett méhnyakrák és nemi szervi 
szemölcs elleni védőoltáshoz támogatást 
nyújt, az alábbiak szerint: 
ar) A kérelem benyújtásának évében a 13. 
életévüket betöltő leány- és fiúgyermekek 
esetén a támogatás mértéke megegyezik az 
Önkormányzat által beszerzett védőoltás 
ára és a szülő által fizetendő saját erő 
különbségével. 
A szülői hozzájárulás mértéke: 

I. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, védőoltásra jogosult esetén 
0,-Ft 
II. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő, védőoltásra jogosult esetén 
5.000.- Ft 

I.§ A rendelet hatálya a Kőbányai 
Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) 
illetékességi területén állandó lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen is 
a.) a törvényes képviselővel együttesen, a X. 
kerületben lakó leány- és fiúgyermekekre 
terjed ki, akik a kérelem benyújtásának 
évében töltik be a 13. életévüket, valamint a 
b.)1 a X. kerületben lakó 15 éves fiúk illetve a 
15-26 éves nők korosztályára terjed ki, 
c.)2 a törvényes képviselővel 
együttesen, a X. kerületben lakó azon 
leány - és fiú 
gyermekekre terjed ki, akik 2009.évben töltik 
be a 14. életévüket. 

l.§ A rendelet hatálya a Kőbányai 
Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) illetékességi területén 
állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen is 
et) a törvényes képviselővel együttesen, a X. 
kerületben lakó leány- és fiúgyermekekre 
terjed ki, akik a kérelem benyújtásának 
évében töltik be a 13. életévüket valamint a 
br)"1" a X. kerületben lakó 15 éves fiúk illetve a 
15-26 éves nők korosztályára terjed ki, 
er}3' a—törvényes képviselővel 
együttesen,—a-X-:—kerületben lakó—azon 
leány—és fiú 
gyermekekre terjed ki, akik 2009.évben töltik 
be a M. életévüket. 



b.) Az önkormányzat az általa szervezett 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs 
elleni védőoltáshoz közvetített 
szolgáltatásként kedvezményes 
(önkormányzati beszerzési) áron 
biztosítja - az l.§ a.) és c.) pontjában foglalt 
jogosultak igényei kielégítését követően, a 
közbeszerzési eljárásban megjelölt készlet 
erejéig - a 3 oltásból álló védőoltás-sorozatot, 
a X. kerületben lakó, a 15 éves fiúk illetve a 
15-26 éves nők számára, figyelemmel a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 69.§ (1) c) pontjára, 
valamint 1. számú mellékletének 8.1. 
pontjára. 
c.)4 A 2009. évben a 14. életévüket 
betöltő leány- és fiúgyermekek esetén a 
támogatás mértéke megegyezik az 
Önkormányzat által beszerzett védőoltás 
ára és a szülő által fizetendő saját erő 
különbségével. A szülői hozzájárulás 
mértéke: 

I. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, védőoltásra 
jogosult 
II. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
nem részesülő, 
védőoltásra jogosult 

Támogatási 
kategória 
I. 
II. 

3 oltásból áll 

O.-Ft 
5.000.- Ft 

(2) A védőoltás igénybevételére a 
jogosult egyösszegben történt pénzügyi 
teljesítését követően kerülhet sor. 

(3) A saját erő megfizetésének 
elmulasztása a támogatásra való 
jogosultság megszűnését 
vonja maga után. 

(4) Amennyiben a szülő neki felróható okból 

b.) Az önkormányzat az általa szervezett 
méhnyakrák és nemi-szervi szemölcs 
elleni védőoltáshoz közvetített 
szolgáltatásként kedvezményes 
(önkormányzati beszerzési) áron 
biztosítja—az l.§ a.) és c.) pontjában foglalt 
jogosultak igényei kielégítését követően, a 
közbeszerzési eljárásban megjelölt készlet 
erejéig—a 3 oltásból álló védőoltás sorozatot, 
a X. kerületben lakó, a 15 éves fiúk illetve a 
15 26 éves nők számára, figyelemmel a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 69. § (1) c) pontjára, 
valamint—h—számú mellékletének—8rir 
pontjára. 
er)4 A 2009. évben a H . életévüket 
betöltő leány- és fiúgyermekek esetén a 
támogatás mértéke megegyezik az 
Önkormányzat által beszerzett védőoltás 
ára és a szülő által fizetendő saját erő 
különbségével. A szülői hozzájárulás 
mértéke: 

I. kategória: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, védőoltásra 
jogosult 
ft—kategória:—a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
nem részesülő, 
védőoltásra jogosult 

3 oltásból áll Támogatási 
kategória 
í 
Ih-

0. Ft 
5.000. Ft 

(2)A védőoltás igénybevételére a 
jogosult egyösszegben történt pénzügyi 
teljesítését követően kerülhet sor. 

(3)A saját erő megfizetésének elmulasztása 
a támogatásra való jogosultság 
megszűnését vonja maga után. 

(4)Amennyiben a szülő neki felróható okból 
a következő oltást, illetve oltásokat nem 



a következő oltást, illetve oltásokat nem 
adatja be a gyermekének, úgy az addig 
fizetett önkormányzati támogatást köteles 
visszafizetni. 
Kivételt képez, ha a gyermek a betegsége 
miatt nem kaphatja meg az oltásokat, illetve 
ha a család elköltözött Kőbányáról. 

(5) Egy gyermek csak egy szükséges oltási
sorozathozjogosult támogatásra. 

adatja be a gyermekének, úgy az addig 
íizetett önkormányzati támogatást köteles 
visszafizetni. 
Kivételt képez, ha a gyermek a betegsége 
miatt nem kaphatja meg az oltásokat, illetve 
ha a család elköltözött Kőbányáról. 

(5) Egy gyermek csak egy szükséges oltási
sorozathozjogosult támogatásra. 

3.§ (1) A támogatásra irányuló kérelmeket 
minden év december 3 l-ig lehet benyújtani. 
A 14. életévüket 2009. december 31-éig 
betöltő lányok és fiúk esetében a kérelem 
benyújtásának határideje 2010. január 31. 

(2) A 2.§ (1) bekezdés a) és c.) pontjában 
megjelölt ellátás igényléséről szóló kérelmet 
(a házi gyermekorvos védőoltásra tett 
javaslatával együttesen) a rendeletben foglalt 
feltételeknek megfelelő kiskorú törvényes 
képviselőjének kell benyújtania, 1 
példányban a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Főosztály címére (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

3T§ (1)A támogatásra- irányuló kérelmeket 
minden év december 31 -ig lehet benyújtani. 
A H . életévüket 2009. december 31-éig 
betöltő lányok és fiúk esetében a kérelem 
benyújtásának határideje 2010. január 31. 

(2) A 2.§ (1) bekezdés a) és c.) pontjában 
megjelölt ellátás igényléséről szóló kérelmet 
(a házi gyermekorvos védőoltásra tett 
javaslatával együttesen) a rendeletben foglalt 
feltételeiének megfelelő kiskorú törvényes 
képviselőjének kell benyújtania, 1 
példányban a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Főosztály címére (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

3.§ (1) A védőoltás igényléséről szóló 
kérelmet a rendeletben foglalt feltételeknek 
megfelelő kiskorú törvényes képviselője 
nyújtja be, a 13. életév betöltésének évében, 
december 31-éig, 1 példányban a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Főosztály címére 
(1102 Budapest, Szent László tér 29.). 

(3) A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában 
megjelölt ellátás igényléséről szóló kérelmet 
(háziorvos 
védőoltásra tett javaslatával együttesen) 
1 példányban a Budapest Főváros X. 
Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Szociális és  

(3}—A—2r§—(4)—bekezdés—b)—pontjában 
megjelölt ellátás igényléséről szóló kérelmet 
(háziorvos 
védőoltásra tett javaslatával együttesen) 
4—példányban—a Budapest Főváros X. 
Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Szociális és 



Egészségügyi Főosztály címére (1102 
Budapest, Szent 
László tér 29.) kell benyújtani az igénylőnek, 
kiskorú esetén a törvényes képviselőnek. 

(4)A kérelemhez csatolni kell: 

a.) a gyermek illetve nagykorú igénylő 
születési adatát, valamint a szülő (törvényes 
képviselő) és a kiskorú illetve nagykorú 
igénylő lakóhelyét igazoló okmány 
másolatát, 

b.) az orvos védőoltásra tett javaslatát, 

c.) befizetést igazoló csekk másolatát. 

4.§ (1) A támogatás elbírálása a védőoltásra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáig felfüggeszthető. 

(2) A védőoltási kérelem elbírálásáról 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Főosztálya, a védőoltás-sorozat beadásának 
megszervezéséről a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat gondoskodik. 

5.§ (1) E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament 
és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép 
hatályba. 

Egészségügyi—Főosztály—címére—(1102 
Budapest, Szent 
László tér 29.) kell benyújtani az igénylőnek, 
kiskorú esetén a törvényes képviselőnek. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 
a.) a gyermek illetve nagykorú igénylő 
születési adatát, valamint a szülő (törvényes 
képviselő) és a kiskorú illetve nagykorú 
igénylő lakóhelyét igazoló okmány 
másolatát, 
a.) a kiskorú születési adatát igazoló okmány 
másolatát, 
b.) az orvos védőoltásra tett javaslatát, 
b.) a kiskorú és a szülő(törvényes képviselő) 
lakóhelyét igazoló okmány másolatát 
c.) befizetést igazoló csekk másolatát. 

4.§ (1) A támogatás elbírálása a védőoltásra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáig felfüggeszthető. 

(2) A védőoltási kérelem elbírálásáról 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Főosztálya, a védőoltás-sorozat beadásának 
megszervezéséről a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat gondoskodik 

5.§ (1) E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament 
és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép 
hatályba. 


