
1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2018. (… …) önkormányzati rendelete  

a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
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: 
 

1. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a védőoltások 
támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

elleni védőoltáshoz.”. 
 

2. § 

Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltásra az a csecsemő jogosult, 

akinek az életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hét.”. 
 

3. § 

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A védőoltás beadását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) egészségügyért felelős szervezeti egysége szervezi, és a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ, a kőbányai alapellátást biztosító területi, iskolai 
védőnők, valamint iskolai és házi-gyermekorvosok (a továbbiakban: házi-gyermekorvosok) 
közreműködésével bonyolítja le.”. 

(2) Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás beadásáról a házi-

gyermekorvos az oltás beadását követő 3 munkanapon belül elektronikus úton 
tájékoztatja a Hivatal egészségügyért felelős szervezeti egységét.”. 
 

4. § 

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A védőoltás igénylése iránti kérelmet 

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás esetén szeptember 1-jétől 
október 15-éig, 
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b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás esetén január 1-jétől 
február 15-éig, 

c) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás esetén a csecsemő 15 
hetes koráig  

lehet benyújtani a Hivatal egészségügyért felelős szervezeti egységénél.”. 
(2)  Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A kérelemhez csatolni kell 

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás esetén a költségtérítés 
megfizetését igazoló bizonylat másolatát, valamint 

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás esetén a csecsemő 
lakóhelyét igazoló okirat másolatát.”. 
(3) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A törvényes képviselőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy arra az 

esetre, ha a gyermek megjelenését a védőoltás beadásához nem biztosítja, 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Hivatal felszólítására 8 napon belül megtéríti a 
védőoltás beszerzési árát.”. 

 
5. § 

Az R. 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki: 
„6/A. § (1) A 2. §-ban meghatározott támogatás nyújtása esetén a védőoltás beadásának 

időpontját a védőoltás beadását végző iskolai, illetve házi-gyermekorvos határozza meg.  
(2) A törvényes képviselő egy alkalommal kérheti másik időpont meghatározását.”. 
 

6. § 

(1) Az R. 3. § (3) bekezdésében a „b)” szövegrész helyébe a „b) és c)” szöveg lép. 
(2) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „szeptember 1-jétől október 15-éig” szövegrész 

helyébe a „május 1-jétől június 15-éig” szöveg lép. 
 

7. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. szeptember 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A 6. § (2) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 

D. Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

 



3  

INDOKOLÁS 
 

A védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását az 
Önkormányzat egészségügyi prevenciós és egészségmegőrzési programjának bővítése 
keretében egy új védőoltás ingyenes bevezetése, valamint néhány eljárási rendelkezés 
pontosítása indokolja.  
 
Az 1. § az új, rotavírus elleni védőoltás támogatásáról rendelkezik. 
 
A 2. § a rotavírus elleni védőoltásra jogosult személyek körét határozza meg figyelemmel 
arra, hogy az oltóanyagot mennyi idős korig lehet beadni. 
 
A 3. §-ban pontosításra kerülnek a védőoltások beadásával kapcsolatos szervezési és 
lebonyolítási feladatok. 
 
A 4. § a kérelem benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket egészíti ki a rotavírus elleni 
védőoltás igénylése iránti kérelemre vonatkozó szabályokkal.  
A módosítás megteremti a jogalapját annak, hogy az Önkormányzat kártérítési igénnyel 
lépjen fel azzal a törvényes képviselővel szemben, aki a kérelme ellenére nem biztosítja a 
gyermek megjelenését a védőoltás beadásához. Erre azért van szükség, mert a beszerzett 
oltóanyagot a szolgáltató nem veszi vissza, így a fel nem használt védőoltás beszerzési ára az 
Önkormányzat vesztesége. 
 
Az 5. § pontos szabályokat állapít meg a védőoltás beadása időpontjának a meghatározására, 
amelyhez egyértelműen kapcsolható a törvényes képviselő rendelkezésre állásra vonatkozó 
vállalása. 
 
A 6. § biztosítja az új védőoltás ingyenességét. 
Annak érdekében, hogy a támogatott HPV elleni védőoltás azonos időszakban legyen 
beadható a fiúk és lányok számára, a módosítás az Önkormányzat által támogatott (fiúk 
számára adható) HPV elleni védőoltás igénylése iránti kérelem benyújtásának időpontját a 
Magyar Állam által támogatott (lányok számára adható) HPV elleni védőoltás beadásának 
időpontjához igazítja 2019-től. 
 
A 7. § a hatálybalépés időpontját tartalmazza, amely megfelelő időt biztosít a felkészülésre. 
 
 


