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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2009. augusztus 27-én az 1378-1381/2009.(VIIL27) számú 
határozataival döntött a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcs elleni védőoltás bevezetéséről. 
A döntés értelmében az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 
13. életévüket betöltő gyermekek HPV elleni védőoltását 2009. évtől felmenő rendszerben, 
5.000,-Ft (azaz ötezer forint) szülői önrész vállalása, megtérítése mellett, részleges 
finanszírozással kívánja biztosítani. A szociálisan rászorultak Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni 
védőoltás támogatásáról szóló .../2009.( ) rendeletben szabályozott módon, szülői önrész 
biztosítása nélkül kaphatják meg a védőoltást. 

A védőoltás minél szélesebb körű igénybevétele érdekében az önkormányzat a X. kerületben 
lakó 14-15 éves fiúk illetve a 14-26 éves nők korosztálya számára közvetített szolgáltatásként 
kedvezményes (önkormányzati beszerzési) áron biztosítja a közbeszerzési eljárásban 
megjelölt készlet erejéig a 3 oltásból álló védőoltás-sorozatot. 

A Képviselő-testület augusztusi ülésén a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni 
védőoltás támogatásáról szóló rendelet-tervezetet nem tárgyalta, ezért kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alkosson rendeletet a méhnyakrák 
és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról. 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Jogi Bizottság tárgyalja. 
A Bizottságok határozatait a bizottságok elnökei ismertetik a Képviselő-testület ülésén. 

Rendeletalkotási javaslat: 
1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló .../2009.( ) 
rendeletét. 

Budapest, 2009. szeptember 04. 

Vefbai Lkjos 

Törvényességi szemoontból látta: 

^Dr'.Nel 
Jegyző 
)r. Neszteíi István 

fQ-



Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének .../2009.( ) rendelete 

a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a lakosság 
egészségi állapotának javítása céljából a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni (Humán 
Papilloma Virus elleni) védőoltás-sorozat beadásának támogatásáról, az Önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése alapján, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§-ának (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
l-§ 

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.) a X. kerületben lakó 14-15 éves fiúk illetve a 14-26 éves nők korosztályára terjed ki. 

A védőoltás támogatásának feltételei és szabályai 
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 

b.) Az önkormányzat az általa szervezett méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni 
védőoltáshoz közvetített szolgáltatásként kedvezményes (önkormányzati beszerzési) áron 
biztosítja - az l.§ a.) ponjában foglalt jogosultak igényei kielégítését követően, a 
közbeszerzési eljárásban megjelölt készlet erejéig - a 3 oltásból álló védőoltás-sorozatot, a X. 
kerületben lakó, a 14-15 éves fiúk illetve a 14-26 éves nők számára, figyelemmel a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 69.§ (1) c) pontjára, valamint 1. számú 
mellékletének 8.1. pontjára. 
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(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 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-sorozathoz jogosult támogatásra. 

A kérelem benyújtásának feltételei 
3-§ 

(1) A támogatásra irányuló kérelmeket a rendelet hatályba lépésének évében 2009. október 
31-ig, a soron következő években szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

(2) A 2.§ (1) bekezdés a) 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.). 

(3) A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megjelölt ellátás igényléséről szóló kérelmet (háziorvos 
illetve szülész-nőgyógyász védőoltásra tett javaslatával együttesen) 1 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. 

A védőoltás megszervezése 
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 és az 
oltóhely kijelöléséről a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat gondoskodik. 
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Záró rendelkezések 
5-§ 

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

(2) Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember.... 
A kihirdetés napja: 2009 hó....nap 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

**%£. 


