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l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( .... )önkormányzati rendelete 

a védőoltások támogatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. Általános rendelkezések 

1.§ 

E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó természetes személyre terjed ki. 

2. A támogatott védőoltások, a támogatás mértéke és a védőoltásra jogosultak köre 

2.§ 

(l) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) támogatást nyújt 

a) a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs, valamint 
b) a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis 

elleni védőoltáshoz. 
(2) Abban az esetben, ha az (l) bekezdésben meghatározott védőoltás több oltást magában 

foglaló sorozatból áll, a támogatás a teljes sorozatra kiterjed. 

3.§ 

(l) A 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás- a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel - 5 OOO Ft költségtérítés megfizetése mellett igényelhető. 

(2) Mentesül az (l) bekezdésben meghatározott költségtérítés alól az a jogosult, aki 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

(3) A 2.§ (l) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás ingyenesen vehető igénybe. 

4. § 

(l) A 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltásra az a fiúgyermek jogosult, 
aki a kérelem benyújtásának évében a 13. életévét betölti. 

(2) A 2.§ (l) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltásra az a gyermek jogosult, aki 
a kérelem benyújtását megelőző évben a l O. életévét betöltötte. 
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3. Eljárási rendelkezések 

5. § 

(l) A védőoltás igénylése iránti kérelem ügyében a polgármester dönt. 
(2) A védőoltás beadását a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szervez1 és 

bonyolítja le az iskolai és a házi-gyermekorvosok közreműködésével. 

6.§ 

(l) A védőoltás igénylése iránti kérelmet 
a) a 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás esetén szeptember l-jétől 

október 15-éig, 
b) a 2. § (l) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás esetén január l-jétől 

február 15-éig 
lehet benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

egészségügyért felelős szervezeti egységénéL 
(2) A védőoltás igénylése iránti kérelmet az Önkormányzat honlapján közzétett 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
(3) Az (l) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell a költségtérítés 

megfizetését igazoló bizonylat másolatát. 

4. Záró rendelkezések 

7.§ 

Ez a rendelet 2015. július l. napján lép hatályba. 

8.§ 

Az e rendelet hatályba lépését megelőzően a 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott 
védőoltás iránt benyújtott kérelmet az e rendeletnek megfelelően benyújtott kérelemnek kell 
tekintetni. 

9.§ 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról szóló 
24/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2014. szeptember l-jén hatályba lépett 
7. § (5) bekezdése szerint a Humán Papillómavírus ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. 
életévüket be nem töltött leánygyermekek meghatározott oltási rend és az orvosszakmai 
szempontok figyelembevételével, a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos által 
térítésmentes védőoltásban részesíthetők. Eszerint 2015-től az Önkormányzat által biztosított 
oltásra jogosultaknak a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról 
szóló 24/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott köre leszűkült a 
fiúgyermekekre. 

A rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat a továbbiakban is változatlan feltételek 
mellett biztosítja a fiúgyermekek Humán Papillómavírus elleni oltását. 

2016-tól kezdődően az Önkormányzat által ingyenesen biztosított oltások köre kibővül a l O. 
életévüket betöltő gyermekek meningococcus baktérium által okozott fertőző 

agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltásávaL 
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