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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 10-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/5482/2022. Tárgy: Javaslat az új, egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselö-testület a 2018. évben önkormányzati rendeletet alkotott annak érdekében, hogy lehetöséget
teremtsen egyes védöoltások költségeinek Önkormányzat általi átvállalására. 2018-ban a meningococcus baktérium és
a humán-papillóma vírus (HPV) elleni védőoltás támogatása került kiemelésre. A HPV elleni védooltás időközben
államilag támogatott lett, mig a meningococcus baktérium elleni védöoltás támogatásának lehetőségével a kiszemelt
14-18 éves célcsoport évre-évre egyre kevésbé élt. Ezen védőoltások támogatása pénzügyi fedezetének biztositására a
Képviselő-testület a rendelet megalkotása óta minden évben külön összeget különit el az Onkormányzat
költségvetésében. A fenti keret az emlitett igénybevételre tekintettel évröl évre csökkent, a 2022. évi költségvetésben
nettó 200.000 Ft keriilt erre a célra elkülönítésre.

Számos védöoltás költsége támogatható lenne, de az elmúlt évek tapasztalatai és a jelen előterjesztés 1 . számú
mellékletét képező, Dr. Békássy Szabolcs háziorvosunk és Fonyóné Tóth Cecília védőnönk szakmai javaslata alapján
a 0-6 éves gyermekek, illeh'e a 60 év felettiek kerülnének az új rendeletben kiemelésre, és a támogatandó védőoltások
száma is megnövekedne. Az idei évre tervezett költségvetési keretre való tekintettel oltandó személyenként egyszeri,
10. 000 Ft összegű támogatást tartalmaz a rendelettervezet annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják venni.

A fentiek alapján a jelen eloterjesztés 2. számú mellékletét képezö rendelettervezet megtárgyalására és
elfogadására kérem a Tisztelt Képviselö-testűletet.

A rendelet megalkotása minősftett többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyző

Mellékletek: - Szakmai javaslat
- Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás

- Elözetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2022. majus 3.
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Dr. Békáuy Siabolcs
Orcaágo* Koüegt&U* Sealanri Vezetó Háriorvo*

Fonyóné Tótli Ceciüa
Dunavartóny Viroa Öakonninyefttiuak

Védénöi SrolaAIata

Tisztelt Polgármester Asswny, Tisztelt KépviselS Testület!

Mindannyiunk számára ismert, hogy milyen fontos szerepük van egyes fert&ző betegségek
megelőzésében a védőoltásoknak. A védőoltás a XX. század egyik legjelentősebb
orvostudumányi sikere.
Miért fontos az élethosszig tartó immunizálási program, azért, mert a felnottkori
életminőségre és egészségmegőrzésre jelentős hatással vannak a védőoltással megelőzhető
betegségek, illetve a lakosság érintett korcsoportjának az átoltásával nem csak az oltottakat
védjük meg, hanem az úgynevezett nyájimmunitás révén a nem oltott személyeket is.
A Nemzeti Immunizációs Programnak köszönhetően Magyarországon az európai országok
között egyedülállóan magas az átoltottság a kötelező oltásokból.
Azonban nem minden oltás része az immunizációs progranmak, ők az úgynevezett ajánlott
védőoltások, melyelc eiég magas Snköltségi áron vásárolhatók meg, ezzel jelentős anyagi
terhet róva a családokra.

Ebben szeretnénk Önök támogatását kémi, hogy a két legveszélyeztetettebb korosztály
részére / 0-6 éves gyermekek, 60 év felettiek /, egy egyszeri, 15 000 Ft. immunizáctós
támogatást szíveskedjenek biztosítani az alábbiakban felsorolt védőoltások egyikének a
megvásárlásához:

1 .PREVENAR / pneumococcus okozta fertőző betegségek ellem védőoltás/
Ara: 16 000 Ft, a 60 év feletti lakossag részére, 1 oltás szükséges

2.BEXERO / meningococcus B okozta agyhártyagyulladás elleni védöoltás/
Ara: 27. 000 Ft, 3 oltás szükséges

3. FSME / kullancs encephalitisz elleni védöoltás/
Ara: 11. 000 Ft., 3 oltás szükséges

4. ROTASIX / rota virus okozta fertőzés elleni védőoltás /

Ara: 20. 000 Ft., 2 oltás szükséges
5. NDVIENRIX / memngococcus A,C,W,Y tipusú agyhártyagyulladás ellem védöoltás/

Ara: 14. 000 Ft., 1 oltás szükséges

Köszönjük eddigi támogatásukat, bízva kérésünk további pozitív megítélésében:

Dunavarsány, 2022. február 21.

Dr. Békássy Szabolcs
s. k.

Fonyóné T, Cecüia
s.k.
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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
... /.... (...) önkormányzati rendelete

egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AIaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
örLkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l. Arendelet célja

l.§

E rendelet célja, hogy Dunavarsány Város Onkormányzata (továbbiakban: Onkormányzat) az
egészségmegörzés keretében, az önkéntesség és az egyéni felelősség hangsúlyozásával támogassa a
rendelet szerinti védőoltások beadását a rendeletben meghatározott érintetti körben.

2. A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján Dunavarsány
Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is Dunavarsányban élő
személyekre.

(2) A rendelet szerinti védőoltások iránti kérelem esetén a jogosultság feltétele, hogy az oltandó
személy dunavarsányi lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen is Dunavarsányban éljen.

3. A gyermek védőoltás költségei átvállalásának feltételei és szabályai

3.§

(1) Az Önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó 6. életévüket még be nem töltött gyermekek
részére a (2) bekezdés szerinti védöoltások közül választott oltóanyagok vételárából egyszeri 10.000
Ft megtérítését - adómentes tennészetbeni juttatásként - átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költség átvállalás az alábbi védőoltások közül vehetök igénybe:
a) meningococcus baktérium B szerocsoportja okozta agyhártyagyulladás elleni védőoltás
b) kullancs encephalitisz okozta fertőzés elleni védőoltás
c) rota vírus okozta fertőzés elleni védőoltás
d) meningococcus baktérium A, C, W, Y szerocsoportja okozta agyhártyagyulladás elleni

védőoltás

(3) Nem kaphat védöoltást az a gyermek,
a) akinek törvényes képviselöje a védőoltás beadásához írásban nem jámlt hozzá, illetve
b) akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.



4.§

(1) A védőoltás iránti kérelmet a 3. § (1) bekezdésében meghatározott életkorú gyermek törvényes
képviselője (szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámolt esetében gyámja) nyújthatja be a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) a
rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát és a házi
gyermekorvos/háziorvos (a továbbiakban: házi gyermekorvos) által kiállított vény másolatát, vagy
elektronikus recepten történő gyógyszerrendelés esetén a felírási igazolást.

(3) A jogosultsági feltételek igazolásához szükséges vényt/felírási igazolást a gyermek házi
gyermekorvosa állítja ki, továbbá az oltást is ő adja be a gyermeknek. A beadott oltásokról a házi
gyermekorvos nyilvántartást vezet, és legkésőbb a tárgyévet követöjanuár 15. napjáig tájékoztatja
az Onkormányzatot a nyilvántartás adatairól.

5.§

(1) A kérelmet benyújtó törvényes képviselő az oltóanyagot a jogosultsági feltételek igazolását
követően, közigazgatási hatósági eljárás során hozott, a védöoltás költségének átvállalásáról szóló
határozat egy eredeti példánya, valamint a házi gyennekorvos által kiállított vény/felírási igazolás
átadásával, a dunavarsányi gyógyszertárban válthatja ki.

(2) A kérelmet benyújtó törvényes képviselőnek a költségek átvállalásáról szóló döntés kézbesítését
követöen - a határozatban szereplő tájékoztatás szerint - kell gondoskodnia a gyermek
védöoltásának beadatásáról.

4. A felnőtt védőoltás költségei átvállalásának feltételei és szabályai

6.§

(1) Az Onkomiányzat a rendelet hatálya alá tartozó, 60. életévüket betöltött személyek részére a a
pneumococcus baktérium okozta fertőzö betegség elleni védőoltás vételárából egyszeri 10.000 Ft
megtéritését - adómentes temiészetbeni juttatásként - átvállalja.

(2) Nem kaphat védőoltást az, akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

7.§

(1) A védőoltás iránti kérelmet a 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy nyújthatja be a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) a
rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát és a
háziorvos által kiállított vény másolatát, vagy elektronikus recepten történő gyógyszerrendelés
esetén a felírási igazolást.

(3) Ajogosultsági feltételek igazolásához szükséges vényt/felírási igazolást a kérelmező háziorvosa
állítja ki, továbbá az oltást is ö adja be a kérelmezőnek. A beadott oltásokról a háziorvos
nyilvántartást vezet, és legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig tájékoztatja az
Onkormányzatot a nyilvántartás adatairól.



8.§

(l)Akérelmező az oltóanyagotajogosultsági feltételek igazolását követően, közigazgatási hatósági
eljárás során hozott, a védőoltás költségének átvállalásáról szóló határozat egy eredeti példánya,
valamint a háziorvos által kiállított vény/felírási igazolás átadásával, a dunavarsányi
gyógyszertárban válthatja ki.

(2) A kérelmezönek a költségek átvállalásáról szóló döntés kézbesítését követően - a határozatban
szereplő tajékoztatás szerint - kell gondoskodnia a védőoltás beadatásáról.

5. Eljárási rendelkezések

9.§

(1) Ajelen rendelet szerint beadott kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület
a Polgármesterre ruházza át. A kérelmek elbirálása beérkezési sorrendben történik.

(2) A védöoltási költségek átvállalásának pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletben külön elöirányzatban megjelölt összeg elkülönítésével biztosítja.

(3) A (2) bekezdés szerinti tárgyévi pénzügyi fedezet felhasználását követően benyújtott kérelmeket
- fíiggetlenül attól, hogy azok a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e - el kell
utasitam.

6. Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének az egyes védőoltások költségeinek
átvállalásáról szóló 8/2018. (III. 14. ) önkonnányzati rendelete.



1. számú melléklet

Kérelem
gyermek védőoltás költségeinek Onkormányzat általi részbeni átvállalásához

Alulirott azzal a kéréssel fordulok a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalhoz, hogy
gyermekem részére

a meningococcus baktérium B szerocsoportja okozta agyhártyagyulladás / a kullancs encephalitisz
okozta fertözés / a rota vims okozta fertözés / a meningococcus baktérium A, C, W, Y szerocsoportja
okozta agyhártyagyulladás

elleni oltóanyag vételárából 10. 000 Ft megtérítésének Dunavarsány Város Onkormányzata általí
átvállalását megállapitani szíveskedjenek.

1. Kérelmező személyi adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyj'a neve:

Szül. hely, év, h6, nap:

Bejelentett lakóhely:

Tartózkodási hely: ...............................................

TársadalombiztosításÍ Azonosító Jel (TAJ):

Telefonszám: ...............................................

2. Gyermek személyi adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Szül. hely, év, hó, nap:

Bejelentett lakóhely:

Tartózkodási hely:

TársadaIombiztosításÍ Azonosító Jel (TAJ):

A megfelelö aláhúzandó.



Hozzajáruló nyilatliOíat

Hozzájárulok, hogy ............................... (név) gyermekemnek a meningococcus baktérium B
szerocsoportja okozta agyhártyagyulladás / a kullancs encephalitisz okozta fertözés / a rota vírus
okozta fertözés / a meningococcus baktérium A, C, W, Y szerocsoportja okozta agyhártyagyulladás
elleni védöoltást a házi gyermekorvos beadja.

kérelmezö aláírása

Egyéb nyiÍatkozatok

Büntctőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerüen a lakóhelyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

c) hozzájárulok a kérelemben szereplö adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történö
felhasználásához,

d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok,
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölm!}.

Kelt:

kérelmezö aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

. a gyermek lakcímét Ígazoló hatóságí igazolvány másolatát,

. a házi gyermekorvos által kiállitott vény másolatát, vagy elektronikus recepten történö
gyógyszerrendelés esetén a felírási igazolást.

A megfeleIÖ aláhúzandó.



2. számú melléklet

Kérelem
felnőtt védőoltás költségeinek Onkormányzat általi részbeni áhrállalásához

Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalhoz, hogy részemre a
pneumococcus okozta fertözö betegségek elleni oltóanyag vételárából 10. 000 Ft megtérítésének
Dunavarsány Város Önkormányzata álfali átvállalását megállapítani szíveskedjenek.

1. Kérelmező személyi adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve: ...............................................

Szül. hely, év, hó, nap:

Bejelentett lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ):

Telefonszám;

Nyílatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerüen a lakóhelyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

c) hozzájárulok a kérelemben szereplo adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához,

d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok,
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!).

Kelt:

kérelmezö aláÍrása

A kérelemhez csatolni kell:

. a kérelmezö lakcfmét Ígazoló hatósági igazolvány másolatát,

. a háziorros által kiállított vény másolatát, vagy elektronikus recepten történö
gyógyszerrendelés esetén a felírási igazolást.



Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 2018. évben önkormányzati rendeletet alkotott annak érdekében, hogy
lehetöséget teremtsen egyes védőoltások költségeinek Onkormányzat általi átvállalására. 2018-ban a
meningococcus baktérium és a humán-papillóma vírus (HPV) elleni védőoltás támogatása került
kiemelésre. A HPV elleni védőoltás időközben államilag támogatott lett, míg a meningococcus
baktérium elleni védőoltás támogatásának lehetöségével a kiszemelt 14-18 éves célcsoport évre-évre
egyre kevésbé élt. Ezen védöoltások támogatása pénzügyi fedezetének biztosítására a Képviselö-
testület a rendelet megalkotása óta minden évben külön összeget különít el az Onkormányzat
költségvetésében. A fenti keret az említett igénybevételre tekintettel évről évre csökkent, a 2022. évi
költségvetésben nettó 200. 000 Ft került erre a célra elkülönítésre.

Számos védőoltás költsége támogatható lenne, de az elmúlt évek tapasztalatai és ajelen előterjesztés
1. számú mellékletét képező, Dr. Békássy Szabolcs háziorvosunk és Fonyóné Tóth Cecília védőnőnk
szakmaijavaslata alapján a 0-6 éves gyennekek, illeh/e a 60 év felettiek kerülnének az új rendeletben
kiemelésre, és a támogatandó védőoltások száma is megnövekedne. Az idei évre tervezett
költségvetési keretre való tekintettel oltandó személyenként egyszeri, 10. 000 Ft összegű támogatást
tartalmaz a rendelettervezet, hogy minél többen tudják azt igénybe venni.



ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok elökészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell
felmémi a tervezett jogszabály valamennyi jelentösnek ítélt hatását, a szabályozás várható
következményeit. Az elözetes hatásvízsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbíak:

Társadalmi azdasá i költsé vetési hatásai:

A rendelet alapján az Onkormányzatot terhelö várható költségek fedezete az Onkormányzat
költségvetésében be van tervezve, így a rendelet megalkotásával további költségvetési, gazdasági
kihatás nem várható. A gyermekek, illetve a 60 év felettiek egészségének megóvását segítő prevenció
rendelet szerinti támogatásától pozitív társadalmi kihatás várható.

Korn ezeti és e észsé ü i következmén ei:

A szabályozásnak kömyezeti következményei nincsenek, pozitív egészségügyi következményei
várhatók a védöoltások által biztosított védelem okán.

Adminisztratív terheket befol ásoló hatásai:

A szabályozás a rendelet alapján benyújtott kérelmek elbírálásán kívül nem eredményez az
alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A "o szabál me alkotásínak szüksé essé e a "o alkotás elmaradásának várható

következmén ei:
A Képviselo-testület az Onkormányzat 2022. évi költségvetésében az önkormányzati igazgatás
komiányzati íunkció gyógyszerbeszerzés rovatán nettó 200. 000 Ft-ot különített el. A fenti keret
terhére lehetöség van egyes védöoltások költségeinek Onkormányzat általí részbenÍ átvállalására,
amelynek eredményeként remélhetöleg többen veszik majd igénybe a védöoltásokat. A jogalkotás
elmaradása esetén több, a rendelet szerinti kórokozók általi megbetegedés is elofordulhat.

A "o szabál alkalmazásahoz szüksé es személ i szervezeti tár
Nem releváns.

i és énzü " féltételek:


