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Képviselő-testület 
Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 

 
 

RENDELET-TERVEZET 
a kerületben élő kiskorúak 

védőoltás költségeinek átvállalásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő –testület! 
 
A Csepelen élő kiskorú gyermekek és fiatalok egészségének megóvása, 
bizonyos fertőzőbetegségekkel kapcsolatos prevenció érdekében szeretnénk a 
kerületi gyermekes családok helyzetén könnyíteni, javítani. 
 
Azt tapasztaltuk, hogy egy-egy – a TB által nem vagy csak részlegesen 
finanszírozott – védőoltást a csepeli családok anyagi helyzete miatt nem 
kaphat meg a gyermek (pl.: kullancs encephallitis, Human Papilloma Vírus). 
 
Azonban ezt a problémát a költségek költségvetési átvállalásával, illetve a 
gyermek háziorvosi hálózat és a Csepeli Egészségügyi Szolgálat vezetésének 
orvos-szakmai bevonásával megoldhatónak tartjuk. 
 

• A szülő írásban kérvényezi a háziorvosnál, 
• a gyermek háziorvos javasolja, és beadja, 
• a Csepeli Egészségügyi Szolgálat igazgatója és az orvos igazgató 

hagyja jóvá, s gondoskodik az oltóanyag beszerzéséről és a 
gyermek háziorvoshoz való eljuttatásáról, 

• a Képviselő-testület erről rendeletet alkot és biztosítja a pénzügyi 
forrást, amelyből az oltóanyagok árát, utólag - a pénzügyi és 
számviteli szabályok szerint, számla ellenében - megtéríti a 
Csepeli Egészségügyi szolgálat felé. 

 
Ennek megvalósításához, a pénzügyi fedezet biztosításán felül rendelet 
megalkotása is szükséges. 
Ehhez kérjük a tisztelt Képviselő-testület támogatását. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésünket és a 
hozzá kapcsolódó határozati javaslatainkat, illetve a rendelet-tervezetet 
támogatni szíveskedjenek. 
 
Budapest, 2008. március 2. 

 
 

Németh Szilárd 
frakcióvezető 
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Határozati javaslat: 
 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2008. évben 30 millió Ft-os keretet hoz létre – az északi bevételek 
terhére -, hogy abból fedezze a kerületünkben élő kiskorúak védőoltás 
költségeinek önkormányzati átvállalását. 
A felhasznált az oltóanyagok árát, utólag - a pénzügyi és számviteli szabályok 
szerint, számla ellenében – az önkormányzat megtéríti a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat felé. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2008. március 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 
rendeletet megalkotja. 
 

 
A rendelet elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
…/2008. (…) Kt. számú rendelete 

a kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról 
 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990: LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, a 
kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
1.§ A rendelet hatálya a XXI. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együttesen lakó 0-
18 éves korú lakosságra terjed ki. 
 
2.§ (1) A 0-18 éves korú lakosság Magyarországon ajánlott – ide nem értve a 
külföldi tartózkodás időtartamára szolgáló – védőoltásainak költségeit az 
önkormányzat átvállalja. 
 
(2) A kérelmet a törvényes képviselő, a jelent rendelet mellékletét képező 
formanyomtatványon, a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együtt a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat igazgatóságának nyújthatja be. 
 
(3) A kérelem jóváhagyásáról a Csepeli Egészségügyi Szolgálat igazgatója és 
az orvos igazgató együttesen dönt, illetve gondoskodik az oltóanyag 
beszerzéséről, és a gyermek háziorvoshoz való eljuttatásáról. 
 
 
 

Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
polgármester     jegyző 
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Melléklet a …/2008. (…) Kt. számú rendelethez 
 

Kérelem 
Védőoltás biztosítására 

 
Kiskorú neve:  …………………………………… 
 
Születési hely, idő: …………………………………… 
 
Anyja neve:   …………………………………… 
 
Lakcím:   …………………………………… 
 
TAJ szám:   …………………………………… 
 
Budapest, 2008. …………… 
 

…………………………………… 
Törvényes képviselő olvasható aláírása 
 
Lakcíme: …………………………………… 

 
 

Orvosi javaslat 
 

Alulírott, mint ……………………………………kiskorú háziorvosa javaslom a  
 
gyermek ……………………………………védőoltását. 
 
Igényelt mennyiség: …………………………………… 
 
*A védőoltást egyszer, kétszer, háromszor, ………………kell ismételni. 
* A védőoltást nem kell ismételni. 
 
Budapest, 2008. ……………… 
 
 

Orvosi PH 
…………………………………… 

Orvosi aláírás 
*A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
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ÉSZREVÉTEL 
 

a kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról 
című, 72. számú előterjesztéshez 

 
 
 
 

 
Önkormányzatunk az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a csepeli lakosság 
egészségügyi ellátásnak javítására, beleértve a házi gyermekorvosok és a védőnői szolgálat 
működési körülményeinek javítását. A házi gyermekorvosi rendelők működési 
körülményeinek javítását ebben az évben is tovább szeretnénk folytatni annak érdekében, 
hogy valamennyi csepeli gyermek egészségügyi ellátása korszerű, egy európai fővároshoz 
méltó környezetben történhessen.  
 
A kiskorúak védőoltásáról kerületünkben a házi gyermekorvosok és a védőnői szolgálat az 
ÁNTSZ közreműködésével biztosítja. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított 
oltási rendet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre 
vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1998.(VI.3.) NM 
rendelet határozza meg. A jogszabályokban meghatározott védőoltásokat valamennyi 
gyermek teljesen ingyenesen kapja, az oltóanyagot az ÁNTSZ biztosítja.  
 
Léteznek olyan védőoltások, amelyeket az egészségügyi hatóságok nem írnak elő kötelező 
jelleggel, ezek egy része TB által támogatott, más részük önköltséges.  
 
Az önkormányzatnak a kötelezően előírt oltások esetében nem lehet feladata, hogy az 
egészségügyi szakhatóságok által kialakított oltási rendet felülbírálja, ezen oltások 
térítésmentesek. A nem-kötelező oltások vonatkozásában finanszírozás tekintetében a 
rászorultság figyelembevételével dönthet az önkormányzat a pénzügyi támogatásról. 
 
Amennyiben valamelyik csepeli gyermek esetében egyedi indikáció alapján indokolttá válik 
egy olyan védőoltás, amelyet az oltási rend keretében nem kaphat meg ingyenesen, ha a 
család szociálisan rászorul és az orvosi javaslatot becsatolja, akkor az önkormányzat – ahogy 
eddig is, úgy a  jövőben is – rendkívüli gyermekvédelmi segélyt tud adni.  
 
Az előterjesztésben szereplő javaslat egyformán támogatná a kerületi közpénzek terhére a 
milliomos vállalkozó és az önhibán kívül munkanélküli család egyedi oltási igényeit, tekintet 
nélkül az életkörülményeikre. Ez sem a társadalmi igazságossággal, sem szociálpolitikai 
elveinkkel nem összeegyeztethető.   
 
 

 
 

http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
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Az 1990. LXV. 16.§ (1) bekezdése „a törvény által nem szabályozott” kérdésekben teszi 
lehetővé önkormányzati rendelt alkotását. A nem-kötelező védőoltások támogatására szociális 
rászorultság esetén az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv.,  illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. felhatalmazása alapján alkothatna rendeletet. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerint a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás természetben  is adható az önkormányzat helyi rendelet szerint. A hivatkozott 
törvény 21.§ (1) bekezdése szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor adható, ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzetbe került. Amennyiben a védőoltásokat nem szociális rászorultság 
alapján támogatná az önkormányzat, akkor a természetbeni juttatásokkal kapcsolatos adózási 
szabályokat (SZJA) is figyelembe kell venni.   
 
Álláspontom szerint önkormányzatunk elsődleges feladata jelenleg arra kell irányuljon, hogy 
az egészségügy szolgáltató rendszer korábbi években megkezdett korszerűsítését folytassuk, 
és ezzel valamennyi csepeli lakos számára XXI. századi európai körülményeket teremtsünk a 
gyógyításban. Ez a feladat az erőforrások koncentrálást igényli, amelynek ellentmond, ha egy-
egy kisebb lakossági csoportot érintő, ötletszerűen kiválasztott prevenciós feladatra kellő 
szakmai előkészítés és átfogó prevenciós stratégia nélkül jelentősebb összegeket fordítanánk.  
 
Meg kívánom jegyezni, hogy a korábbi gazdasági átvilágítások kivétel nélkül kritikai módon 
említették a nem-kötelező, önként vállalt feladatok folyamatos növekedését. Az előterjesztés 
egy további önként vállalt feladattal szaporítaná az eddigieket. 
 
Összefoglalva: 
 
Fentiek alapján az előterjesztés elfogadását nem javaslom, mert 

- a védőoltások rendje államilag szabályozott, annak szervezett kibővítése túlmutat az 
önkormányzat kompetenciáján, 

- egészségügyileg indokolt esetben jelenleg is van mód arra, hogy a segélyezési 
rendszer keretében támogassuk a rászoruló családokat, 

- a szociális helyzettől független támogatások sértenék a társadalmi igazságosság elvét, 
- az újabb önként vállalt feladat veszélyeztetné az egészségügyi ellátórendszer, így a 

házi gyermekorvosi praxisok korszerűsítési programját. 
 
 
 
Budapest, 2008. március ... 
 
 
        Horváth Gyula 
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JEGYZŐI ÉSZREVÉTEL 
a 72. számú előterjesztéshez 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Horváth Gyula alpolgármester úr által jegyzett, de a mai napon 03. 07-én még alá nem írt, 
szintén az előterjesztéshez tett „Észrevétel” című anyagának „Összefoglalva:” címszó alatt 
megfogalmazott megállapításaival egyetértek, azok figyelembe vételét ajánlom döntésük 
meghozatalakor.  
 
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az alpolgármesteri észrevételében a rendeleti formára 
vonatkozó megállapításokkal nem teljesen értek egyet, az ott ismertetett megoldás lehetséges 
jogi mód, de az előterjesztés szerinti önálló rendelet alkotásának sincs – álláspontom szerint – 
jogi akadálya.  
 
Kétségtelen, hogy az előterjesztés szerinti rendelet elfogadása esetén a végrehajtónak a 
gyakorlati végrehajtás érdekében eljárási rendet kell kialakítania, mert a javaslatban megjelölt 
összeg előreláthatólag nem fedezi valamennyi felmerülhető igényt.  
 
B u d a p e s t, 2008. március 7. 
 
 

Dr.  S z e l e s  Gábor 

http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
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