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Tárgy: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat .../2009.( ) 
önkormányzati rendelet megalkotására a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni 
védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. 
(IX.25.) számú Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2009. április 16-ai és 2009. augusztus 27-ei ülésein az 571/2009. (IV. 
16.), 1378/2009. (VIII. 27.) sz 1379/2009. (VIII. 27.) sz. határozataival döntött arról, hogy 
hogy az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 13. életévüket 
betöltő gyermekek (fiúk és lányok) HPV elleni védőoltását 2009. évtől felmenő rendszerben, 
5.000,-Ft (azaz ötezer forint) szülői önrész vállalása mellett, részleges finanszírozással kívánja 
biztosítani. A Képviselő-testület rendeletet alkotott, amelyben rendelkezett arról, hogy a 
szociálisan rászorulók szülői önrész biztosítása nélkül kaphassák meg a védoltást. 

A Képviselő-testület 2009. november 19-én, a védőoltás beszerzésére kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítását megelőző vita során felvetette annak lehetőségét, hogy a 
kedvezményezetti kört kiterjeszti az 1995-ben született, fiú és lánygyermekekre is. 

A Népességnyilvántartó adatai szerint 1995. évben született, X. kerületi lakosok száma 
351 fiú és 311 fő lánygyermek. 

Az 1996-ban született, 623 fő (13. éves fiúk és lányok) részéről 305 fő nyújtotta be igényét a 
védőoltásra, amely a teljes számot tekintve kb. 50%-os részvételt jelent. A 14-26 éves 
korosztály részéről nem volt nagy az érdeklődés mivel mindössze 48-an nyilatkoztak a 
védőoltás igénylése mellett. 

1996-ban született fő igénylő részvételi arány 
lány 323 243 fő 75% 
fiú 300 62 fő 21% 

A 305 fő igénylő közül mindössze 62 fő volt a fiú. 



Amennyiben hasonló eredményeket várunk az 1995-ben születettek esetében is, akkor az 
alábbi részvételre számíthatunk. 

1995-ben született fő Várható részvétel/fő 
lány 311 233 
fiú 351 73 
összesen 306 

Összesítve az adatokat az alábbi a fentiek alapján a 750 sorozat oltóanyag elegendő lesz arra, 
hogy az 1995-ben született gyermekek is részesüljenek a kedvezményes oltásban. 

1996-ban születettek által 
igényelt oltóanyag 
mennyiség 

1995-ben születettek által 
prognosztizálható igénybe 
vétel 

A 15-26 év közöttiek 
igénylése. 

305 sorozat 306 sorozat 48 sorozat 

Az eredményes közbeszerzési eljárásban 350 oltási sorozatot és 400 sorozat opcionális 
lehetőséget rendeltünk meg. 

Tekintettel arra, hogy az oltóanyag beszerzésekor a megrendelt mennyiség egy részét 
opcionálisan határoztuk meg, lehetőség van a kedvezményezetti kör kiterjesztése 
következtében felmerülő igények kielégítésére. 

A Szociális és Egészségügyi Főosztály a fentieknek megfelelően előkészítette a méhnyakrák 
és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) számú 
önkormányzati rendelet módosítását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja, döntsön a határozati 
javaslatról és alkossa meg rendeletét a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás 
támogatásáról. 

Határozati javaslatok: 
1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező 2009. évben a 14. életévüket betöltő lányok és fiúkra is kiterjeszti a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás kedvezményes igénybevételét a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) 
számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
Határidő: 2009. december 17. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Dr. Molnár Andor orvos-igazgató 
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Rendeletalkotási javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
.../2009. ( ) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati rendeletét a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) 
számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2009. november 30. 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 
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.../2009. ( ) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelet 

a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 
24/2009. (IX.25.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet 1 .§ b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

2-§ 

A rendelet l.§ az alábbi c) ponttal egészül ki: 

c.) a törvényes képviselővel együttesen, a X. kerületben lakó azon leány- és fiúgyermekekre 
terjed ki, akik 2009. évben töltik be a 14. életévüket. 

3.§ 

A rendelet 2.§ b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

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.) ponjában 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. 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

c) 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 3 oltásból álló védőoltás költsége 



I. 0.- Ft 
II. 5.000.- Ft 

5-§ 

A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

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

6.§ 

A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

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.). 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 2009 hó....nap 
Hatályba lépés időpontja: a kihirdetés napja 
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24/2009. (IX.25.) Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzati 

rendelete 

a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs 
elleni védőoltás támogatásáról 

M 
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. 

M 
(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  

.. ./2009. ( ) Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzati 

rendelet 

a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs 
elleni védőoltás támogatásáról szóló 
24/2009. (IX.25.) számú Budapest 
Kőbányai Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

11 
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 15 éves fiúk illetve a 
15-26 éves nők korosztályára terjed ki. 
c.) a törvényes képviselővel együttesen, a 
X. kerületben lakó azon leány- és 
fiúgyermekekre terjed ki, akik 2009. 
évben töltik be a 14. életévüket. 

2J 
(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 
I. 
II. 

3 oltásból álló 
védőoltás költsége 
O.-Ft 
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. 

Támogatási 
kategória 
I. 
II. 

3 oltásból álló 
védőoltás költsége 
O.-Ft 
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.) és c.) ponjában 
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) 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 

álló Támogatási 3 oltásból 
kategória védőoltás 

költsége 
I. O.-Ft 
II. 5.000.- Ft 

1L IÁ. 
(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. 

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


