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El6terjeszt6'.

Trirgy: Egyes v6dtioltrisok kdlts6geinek
r6szbeni ritv:illalisirril sz616 tinkorm{nvzati
rendelet megalkotisa

A hazai 6s nemzetkdzi tapasztalatok alapjrin kialakitott olt6si rend drvdnyesti16s6t az egdszs6giigyr6l
sz6l6 1997.6vi CLIV. tdrvdny jrirvrinyilgyre vonatkoz6 rendelkez6sei, az eg6szs6giigyi 6s a
hozzijuk kapcsol6d6 szemdlyes adatok kezelds6r6l 6s v6delmdr6l sz6l6 1997 .6vi XLVII. tdrvdny
szem6lyazonosit6 adatok tartalm6t 6s tov6bbitdsdt meghat6roz6 el6ir6sai, tov6bb6 a I 8/1998. (VI.
3.) NM rendelet biztositj6k.

Fenti szab6lyok tartalmazzitk az 6letkorhoz kdtdtt kdtelez6 v6dtioltrisok jegyzdkdt, amelyek t6ri
t6smentesek-

Megbetegeddsi vesz6ly elhriritisa c6ljrib6l aj6nlott tovribb6 Menincococcus- agyhrirtyagyulladris,
szepszis, b6ninyhiml6, rotavirus, hepatitis A, kullancs 6ltal okozott agyvel6gyulladris elleni v6d5-
olt6s is, ezek azonban t6rit6sk6telesek.

Gyermekorvosok tij6koztaLisa szerint az aliibbi v6d6oldrisok aj6nlottak:

) 2 h6napos kort6l:

! 12 hrinapos kort6l:

Az a szl.j'lo, aki minden javasolt vddSoltrist beadat a gyermekdnek - m6g ha a piacon fellelhet6
legolcs6bb olt6anyagot is vrilasztja - t6bb mint szdzezer forint kiadrissal j6r.

Budapesten mrlr ttibb keriiletben, 6s vid6ken is szimos telepiil6sen biztositjrik a telepiil6si
tinkorminyzatok ingyenesen, vagy r6szbeni ritvillaLissal - oltisi timogatris- a jirvinyos
agyhrirtyagyulladrls 6s szepszis elleni v6d6oltfs ktilts6g6t.

) A MenB, a Hib ds a Pneumococcus v6d<joltris a meningitisz 6s a szepszis (v6rm6rgez6s)
ktil6nbriz6 tf pusaival szemben nyrirjtanak v6delmet.

)> 6 hetes kort6l:

}; 2-4 hrinapos korban:

Meningococcus ACWY

Rotavirus

Pneumococcus

Meningococcus B

Meningococcus C

Kullancs-encephal itis

Hepatitis A

v6dooltiis iira: I 6.500,-Ft

v6doolt:is rlra: 22.990,-Ft

v6d<ioltis rira: 9.800,-Ft

v6d6olt6s rira: 40.000,-Ft

v6d6olt6s rira: 9.800,-Ft

v6doolt:is 6ra: 12.900,-Ft

v6d6olt6s riLra: 13.900,-Ft

BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI oNKORMANYZAT

a 2020. m6rcius 18. napjrin tartand6 k6pviseleti testiileti i.il6sre

Nemes G6bor

Nemes Gibor



A gyermekek dtdves korukig kiildndsen 6rz6kenyek bizonyos k6rokoz6k - virusok, illetve bakt6-

riumok - 6ltal terjesztett betegs6gekre, hiszen a vddekez6sirt felel6s immunrendszeriik m6g nem

kell6en 6rett. Az idSben adott v6d<ioltrisokkal azonban a kicsik meg6vhat6k bizonyos fert6z6

betegs6gekt6l, igy peldriul a meningococcus virus okozta fertrizo agyhirtyagyullad6st6l, a kullancs

riltal terjesaett vfrusos agyvel6- 6s agyhrinyagyulladrist6l, illetve - a legink6bb a csecsem6ket

veszelyeztet6 - rotavirust6l. Az emlitett betegsdgek elkertilds6re, azok terjed6s6nek megaka-

dilyozSsira, esetenk6nt a haliileset elkeriilds6re a vakcinrik nyujtotta v6detts6g a leghat6sosabb

m6d.

Az oltdsok ktil6nbdz6 beszerzdsi 6raira tekintettel javasolom, hogy az Onkorm nyzat rtszbeni
trimogatrist nytjtson a v6dtjolt6s ig6nybev6tel6hez 8.000 forint/f6 6sszegben.

Tekintettel arra, hogy nem prognosztiz6lhat6 teljesen az igdnybevev6k letszima, egy keretdsszeg

l6trehoz6srival - 4 milli6 forint dsszegben-, k6relem alapj6n tdrtdnne az olllsi timogatrls megit6l6se,
a 0-6 6ves korri gyermekek vonatkoz6sdban. (500 fii ig6ny6t fedn6 Ie az Ssszeg) Javaslom, hogy a

tiimogat6s odaitdldsdndl vegyiik figyelembe az igdnyli szocirilis helyzet6t ds hatirozzuk meg, azt a
jdvedelmi hat6rt, ami mdg jogosit a tdmogat6sra, vagy pdlyrlzat kiir6sa alapj6n tdrt6njen a trimogatris

megit6l6se.

1.) T{mogatris megit6l6se szocirilis helyzet, jtivedelemhatf r meghatirozisa eset6n ttirt6n6
v6grehajtisi felt6telei:

A rendelet hat6lybal6p6s6t<il a kdrelmezo csal6d egy fiire jut6 havi jdvedelme alapjrin, mely
gyermek6t egyediil nevelok esetdben 114.000 Ft/f6,h6 (6regs6gi nyugdij legkisebb
dsszegdnek 4x), csakidban nevelked<i gyermekek eset6ben 99.750 Ft/folhb (6regs6gi

nlugdij legkisebb 6sszeg6nek 3,5 x) a trirgy6vben a legfeljebb 3. 6letdviiket betdltdtt
Budapest XVI. keriileti lak6hellyel rendelkez6 gyermek rdszdre a kullancs terjesztette
agyvel6gyullad6s, a Neisseria meningitidis ,,C" baktdrium okozta fert<iz6sek, rotavirus
okozta hasmen6s megbeteged6si vesz6ly elhilritiisa c6lj6b6l beadott v6d6oltisok
6sszegdnek tiimogatesdt ig6nyelhetik 8.000,-Ft/f6l6v 6sszegben.

A beadhat6 v6d6olt6sokkal kapcsolatban, a gyermek hiziorvosinak felkeres6se.

A k6relmeket a Polgrirmesteri Hivatalhoz kell benyrijtania, az oltdrs beadisa napjit6l
szimitoff I naptiri h6napon beliil.

A benytjtott kdrelmeket a Szocirilis Osztrily kijel6lt iigyint6zrije kdsziti el6 sajdt hatdskiit[t
birdlatra.

Javaslom fentiek alapjrin, egyes vdd6olt6sok k6lts6geinek 6tv6llal6sAr6l sz6l6 6nkorm6nyzati ren-
delet megalkotrisdt.

A rendelet c6lja kett6s, a keriileti lakosok eg6szs6giigyi prevenci6jr{t szolgrilnrl, misr6szt t6-
mogatest nyrijtana az ajrinlott oltfsok ktilts6geinek r6szbeni fedezet6re, amely a csakid 6let-
vitel6hez sziiks6ges kiad6st cstikkenten6.

A keriileti jegyzri tdjdkoaat6sa szerint 4254 ftt (201 8. 6vi adat alapj6n), hat 6v alatti gyermek 6l a
keriiletben.



A pilvizat riltallnos c6lia a XVI. kertiletben az eg6szs6giigyi c6l[ prevenci6 erSsit6se. A
Budapest FSrriros XVI. Kertileti Onkorm Anyzat szAmd.ra fontos a betegsdgek kialakulisinak
megel<iz6se, az egfszsdg megSrzdse. az eg6szsdgi rillapot 6s az 6letminds6g javitisa, az
eg6szs6g v6delme.

Pilyizatot a XVI. kertilet kdzigazgatitsi tertileten bejelenten lakdhellyel rendelkezf is
dletvitelszeriien itt dl6 |llampolgdr nyfjthat be,

aki az adott kbltsdgvetdsi ivben 6 hetes ds 3 iletivet betdltdlt gyermeke rfsz|re - a hdzi
gtermekorvos javaslatdra - a kullancs teieszlette agtveldgtulladds, a Neisseia
meningitidis ,,C" baktdrium okoztafertdzisek, rotavirus okoztahasmen6s elleni vdd<i

olt6ssorozat, kdltsdgdnek ritvrillakisrit igdnyli (ldmogatds assxege: 8.000,-Fl/f6/iv);

A pitlyizat eg6sz 6vben folyamatosan benyrijthat6, az eloirt formanyomtatv6nyon 6s a
megjeldlt igazoLisokkal egytitt. (Sziiksdges igazol6sok: hrizil gyerekorvos 6ltal ki6ltitott
v6ny, gy6gyszerlir riltal igazolt kdlts6g.)

A pilybzatot a Szocirilis Oszt6ly kijeldlt iigyint6z6je kfsziti elo sajdt hatdskbrii birdlatra.

Ha a ddnt6sre tdrt6n<i el<ikdszit6s sor6n a Szoci6lis Osaily iigyint6z6je hi6nyt 6szlel, a

kdrelem benytjt6s6t kdvet6en, ir6sbeli hi6nyp6tl6si felhiv6st kiild a kdrelmez6 r{szdre, a

hirinyp6tkis teljesitdsi hauiridejdnek kitiiz6s6vel. A hi6nyp6tles teljesit6si hat6ridejdnek
eredmdnyelen eltelte esetdn a pLlyiuat drv6nytelennek min6stil, azaz irdemi elbfnilis
ndlkiil kiz6r6sra keriil a p6lyrizati elj6rrlsb6l.

A ptilytizoti dbntissel kapcsolatban jogorvoslalnak nincs helye.

A nyertes prlly6z6kkal trimogatrlsi szerz6d6s megktit6s6re keriil sor, amennyiben a

tiimogatiisi szerz5d6s a pilylvati drint6sr6l sz6l6 drtesitds kdzhezvdtel€tll szrimitott 30
napon beltil - a nyenes prily6z6nak felr6hat6 okb6l - nem jdn l6tre, a ddntds hatrily6t vesai.

A pdlyi,zat benyrijtrisa: szem6lyesen

K6zponti Ugyf6lszol96latrin tigyfelfogadrisi id5ben.

A k6pvisel6-testiilet a rendelet megalkotrisrlt ktivet6en a t6mogatiishoz sztiksdges osszeget az

dnkorm6nyzat 2020. 6vi k6lts6gvetds6nek l. szrimf m6dosit6sa sonln biaositja, a szoci6lis
juttatrisok fedezet6b6[.

K6rem a tisaelt kdpvisel5-testtiletet az el6terjesa6s megvitatiis6ra 6s a hatiirozati javaslat tiimo-
gat6sera!

2.) Pily6zat eset6n a v6grehajtris felt6telei:

A Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkormrinyzat k6pvise16 test0let6nek dnkormri.nyzati
rendelete alapjin pilyizat kiirtsa az egdszs6gtigyi prevenci6t szolg6l6 v6d6oltrisok rdszbeni
etv6llal6sAr6l.



Hat{rozati javaslat: Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrinyzat k6pvisel6 testiilete az

el<iterjeszt6sben felsorolt szempontokkal egyet6rtve rigy hatrlroz, hogy az

egyes v6d<ioltiisok kdltsdgeinek rdszbeni 6tv6llal6s6t tamogatja 6s annak

szabily ozisAra rendeletet alkot.

HatriLrid6: 2020. dprilis 30.

Felel6s: polgrirmester
(Ellogad6sa min6sitett tdbbs6get igdnyel)
Budapest, 2020. febru'ir 27.

Budapest 2020. 03. 02.

Nemes G6bor

K6z6sen a Kertv6ros6rt frakci6 t6mogat6s6val

Ttirv6n),ess6gi szempontb6l megfelel<i:

Dr. Csomor Ervin

jegyzo
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Sglzozp

liszrev6telek az,,Egyes v6d6oltdsok kiilts6geinek r6szbeni :itvrillaklsrl16l szri16 tinkorminyzati
rendelet megalkot6sa" tirgyf el6terjeszt6shez.

A rendeletalkotdsi koncepci6 hatdrozati javaslatdnak tartalmazni kell minden olyan
16nyeges adatot, t6nyt mely alapjdn a rendelet tervezet elk6szithet6. Erre koriibbi
levelemben felhivtam az elSterjeszt6 figyelm6t, a javitds nem teljes k6rUen tdrt6nt meg.

Az el6terjeszt6s sz6veges 16sz6vel kapcsolatban:

1. Az el6terjeszt6sben a rendelet hatilydra vonatkoz6 r6sz pontatlan.

,,Pdlydzotot a XVl. kerAlet kozigozgotdsi ter leten bejelentett lok6hellyel rendelkez6 €s

dletvitelszerAen itt d16 dllompolgdr nytjthot be,"

- melyik orszdg iillampolgdra?

-. mivonatkozika beviindorolta kra 6s letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hat6s6g

6ltal meneki.iltk6nt vagy oltalmazottk6nt elismert szem6lyekre.. stb

2. Nincsenek kidolgozva a konkr6t jogosultsdgi felt6telek 6s ezekkel kapcsolatban az

el6terjeszt6s 6rtelmezhetetlen mondatokat tartalmaz:

,,oki az odott kdltsdgvetdsi dvben 6 hetes ds i dletdvet betdltdtt gyermeke rdszire ..."

- 6rtelmezhetetlen az 6letkor megjelol6se,

Nincs konkr6t kimutat6s arra, hogy az el6terjeszt6sben szerepl6 j6vedelemhat6r

alkalmazds5val hdny f6t 6rinthet a tSmogatds. Nem tartalmaz adatot, hogy a

t6mogat6s azonos cisszegben jdr-e annak, aki csak egy olt5st k6r, vagy az 6sszeset.

3. Nincsenek kidolgozva a pontos eljir6si szab{lyok, 6s ezekkel kapcsolatban az

el6terjeszt6s szint6n 6rtelmezhetetlen mondatokat tartalmaz:

,,A beadhot6 vdd6oltdsokkal kopcsolotbdn, o gyermek hdziorvosdnak felkeresise."

,,.. o hozi gyermekorvos jovoslatdro..

- 6rtelmezhetetlen, hogy mit kell javasolnia, vagy igazolni a gyermekorvosnak (az olt5s

bead6siit, vagy a tiimogat6st). lgazolni kell-e az cisszeg felhaszn6liisdt, ha igen, mik6nt?

,,A pd lydz ot be nydjtdso : sze m 6 lyese n

Kd z p onti U gyf d I szolg d lotd n il gyt'elt'o g o d d si i d 6be n."

- mi6rt csak szem6lyesen lehet benyijtani?



- mi6rt csak az Ugyf6lszolg6laton ?

,,A nyertes pdlydz6kkol tdmogotdsi szerz6dds megkdtdsdre ker1l sor.."

- ez mi c6lt szolgil, mi a szerz6d6s tartalma? Mik az elbir6l5s szempontjai, mi tdrt6nik

akkor, ha elfogy a keretcisszeg?

4. HatCskiir az M6tv. a1.9 (a) bek. alapj6n iigyint6z6re nem ruhdzhat6 5t.

,,A beny(tjtott kdrelmeket o Szocidlis Osztdly kijeltilt i)gyintdz6je kesziti el6 saidt
hatdskdr(i birdlotro."

,,A pdlydzotot o Szocidlis Osztdly kijel'lt t)gyint'z6je kdsziti el6 sojdt hatdskiirfi
birdlatro."

Moc-p"l
dr. Csomor Ervin

jegyz6


