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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 9. pontjá-

ban, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódó, önként vállalt feladatkörének - az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - teljesítéséhez kapcsolódóan kiemelt kötelezettsé-

gének tartja Újpest lakossága – ezen belül a gyermekek, és ezáltal a családok – egészségének meg-

óvását, valamint ezzel összefüggésben a kerületben élő családok pénzügyi helyzetének javítását. Lé-

nyeges, hogy a koronavírus-járvány időszakában azon betegségek tekintetében, amelyekre léteznek 

védőoltások - ugyanakkor ezek a védőoltások nem esnek a fertőző betegségek és a járványok meg-

előzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet által 

meghatározott, kötelező vagy megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető 

térítésmentes védőoltások közé -, az Önkormányzat segítséget nyújtson a fertőzés megelőzésében, és 

egy esetlegesen kialakuló újabb járványhelyzet megakadályozásában. 

 

A fentiekre tekintettel az alábbiak kerültek megállapításra: 

 

1) A meningococcus baktérium a fő okozója a járványos agyhártyagyulladásnak, ugyanakkor a bak-

térium több típusa közül Európában és hazánkban is leggyakrabban a meningococcus B és C típusai 

fordulnak elő, de jellemzően a B típus gyakoribb. A járványos agyhártyagyulladásos megbetegedé-

sek többsége a téli és kora tavaszi időszakban fordul elő. 
 

A meningococcus nevű baktérium okozta súlyos, rendkívül gyors lefolyású, ugyanakkor viszonylag 

ritkább megjelenésű megbetegedés. A betegség leggyakrabban az 1 év alatti csecsemőket támadja 
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meg. Bizonyos esetekben a baktérium nemcsak az agyhártyán okoz gennyes gyulladást, de a véráram 

fertőzését, szepszist előidézve a szervekben szöveti bevérzésekhez, elhalásokhoz, úgynevezett 

sokszervi elégtelenséghez, és nem egyszer feltartóztathatatlanul tragikus kimenethez vezet. A beteg-

ség súlyosságát jelzi, hogy a legelső, általában jellegtelen tünetek (magas láz, fejfájás, hányás, vég-

tagfájdalmak, később bőrvérzések) fellépését követően a beteg 24 órán belül meghalhat. A fentiek 

mellett a baktérium a fertőzöttek 10-20%-ánál maradandó károsodást okoz (pl. tartós agykárosodás, 

ujjak vagy végtagok elvesztése, epilepszia, halláscsökkenés).  

 

Mivel a fertőzés csecsemőkorban a leggyakoribb, ezért a betegség védőoltással történő megelőzése 

ebben az életkorban kiemelt jelentőségű, azonban a baktérium B típusa elleni oltóanyag nem tartozik 

az állam által támogatott védőoltások közé. 

 

Hazánkban a csecsemők számára adható meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyul-

ladás elleni védőoltás a Bexsero. Gyógyszertári ára 27.000 - 32.000 Ft/oltóanyag. A 3 adagból álló 

oltássorozat első része 3 hónapos kortól adható. A második dózist legalább két hónap elteltével, míg 

az emlékeztető oltást 12 és 15 hónapos kor között kell beadni.  

 

2) A rotavírus-fertőzés során rövid, pár napos lappangási idő után alakul ki a vizes hasmenés és há-

nyás, amely akár 3-7 napig is eltarthat. Legsúlyosabb következménye a kiszáradás, de a folyadékvesz-

tés következtében súlyvesztés is kialakulhat. Bár a rotavírus-fertőzésből a legtöbb beteg meggyógyul, 

ugyanakkor a kiszáradás komoly kockázata, valamint a vírus nagyfokú fertőzőképessége miatt a leg-

hatékonyabb védekezési mód a védőoltás alkalmazása. 

 

A rotavírus elleni, 2 dózisú védőoltás a Rotarix, amelyet legalább 4 hetes időközzel, 6 és 24 hetes kor 

között kell beadni. Gyógyszertári ára 17.000 – 22.000 Ft/oltóanyag között alakul. 

 

A fenti betegségek megelőzésére a védőoltás a leghatékonyabb eszköz. Tekintettel a fentiekre, vala-

mint az oltóanyagok magas beszerzési árára, az újpesti családok segítése, valamint a gyermekek egés-

zségének megőrzése érdekében jelen előterjesztés a meningococcus B baktérium és a rotavírus 

elleni védőoltások önkormányzati támogatásának bevezetésére tesz javaslatot. 

 

Az elmúlt évek adatai alapján a IV. kerületi újszülöttek száma a 2020. évben várhatóan kb. 650 főre 

becsülhető. A támogatás összegének meghatározása során az oltások beadási ideje és száma, az érin-

tett gyermekek becsült száma, az oltóanyag gyógyszertári árának középértéke, valamint az elmúlt 

években a meningococcus B baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás, továbbá a rotavírus 

elleni védőoltások lakosság általi igénybevételének aránya kerültek figyelembevételre. Az Önkor-

mányzat utófinanszírozás eszközével kíván segíteni, ezért a támogatás azt követően kerül folyósítás-

ra, ha a kérelmezők igazolni tudják a védőoltás beadásának tényét a gyermek oltási igazolásának 

másolatával. 

 

A támogatás fedezetéül az Önkormányzat részéről a 2020. évi költségvetésben 8.000.000,-Ft összeg 

került elkülönítésre. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a fenti védőoltások támogatásának eljárási sza-

bályait rögzíti. Ez alapján az az Újpesten állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő 

gyermek törvényes képviselője jogosult a védőoltás után járó támogatásra, akinek gyermeke 2020. 

január 01. után született, valamint a gyermek legalább egyik szülője a kerületben a gyermek születé-

sét megelőzően legalább három hónapja lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott él. A támoga-

tás összege a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás eseté-

ben összesen 22.000,- Ft, a rotavírus elleni védőoltás esetében pedig összesen 6.000,- Ft. 
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Megjegyzendő továbbá, hogy a támogatást a törvényes képviselő, amennyiben a családjában több 

gyermek is megfelel a feltételeknek, több gyermekére vonatkozóan is igénybe veheti. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet továbbá segítséget kíván nyújtani az újpesti, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére azzal, hogy részükre - szin-

tén utófinanszírozás keretén belül – megtéríti a védőoltások teljes oltás-sorozatra vonatkozó árának 

megfelelő összeget abban az esetben, ha - a Rendeletben foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén – 

a védőoltások megvásárlását igazoló számlák is benyújtásra kerülnek a kérelem mellékleteként. 

 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a védőoltások támogatásával kapcsolatos szabályozás Budapest számos 

kerületében létezik, így például támogatást nyújtanak egyes védőoltásokhoz többek között az I., II., a 

III., a X., vagy a XIII. kerület önkormányzatai, erre tekintettel álláspontunk szerint szükséges az Ön-

kormányzat részéről a jelen előterjesztésben is hivatkozott egészségvédelmi célok megvalósítása 

érdekében ilyen tárgyú szabályozás kidolgozása. 

 

Jelen előterjesztést a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 54. § (2) be-

kezdés c) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 

képező rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (X. 29.) 

számú határozata az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendelet meg-

alkotásáról: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, és ezzel megalkotja 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) 

önkormányzati rendeletét. 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

Budapest, 2020. október 26. 

 

 

 

 

 

               Déri Tibor  

       

 

 
1. számú melléklet: jogszabály-tervezet 

2. számú melléklet: általános indokolás 

3. számú melléklet: részletes indokolás 

4. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 

  



 

 

 
ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * deri.tibor@ujpest.hu 

 

4 

1. számú melléklet  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

  …/2020. ( ….  ) önkormányzati rendelete 

 

Újpest Oltástámogatási Rendszeréről  

 

( T E R V E Z E T ) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez 

kapcsolódóan, önként vállalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) létrehozza Újpest 

Oltástámogatási Rendszerét (a továbbiakban: ÚOR). Az ÚOR keretén belül az Önkormányzat utófinan-

szírozással támogatást nyújt  

a) a meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás, és 

b) a rotavírus  

elleni védőoltáshoz annak a törvényes képviselőnek, akinek gyermeke 2020. január 01-je után született és 

a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, továbbá élet-

vitelszerűen ott él, valamint a gyermek legalább egyik szülője a gyermek születését megelőzően három 

hónapja az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él. 

2. § 

 

(1) Az ÚOR keretében nyújtható támogatás összege az  

a) 1. § a) pontjában meghatározott betegség elleni védőoltás esetében összesen 22.000,- Ft, 

b) az 1. § b) pontjában meghatározott betegség elleni védőoltás esetében összesen 6.000,- Ft, 

amelyre az a törvényes képviselő jogosult, aki igazolja, hogy gyermeke a több oltást magába foglaló so-

rozat esetén a teljes oltás-sorozatot megkapta. 

(2) Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-

tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az 

Önkormányzat – kiemelt támogatásként – a 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőol-

tások esetében a teljes oltás-sorozat árának megfelelő összeget megtéríti. 

 

3.  § 

 

(1) Az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások önkormányzati támogatása iránti 

kérelmet a gyermek törvényes képviselője személyesen, vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-

nak (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) címére postai úton, illetve az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény által szabályozott elektronikus úton nyújthatja 

be a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell  

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, 

b) a gyermek, valamint az 1. §-ban foglalt feltételnek megfelelő szűlője lakcímet igazoló okira-

tainak és 

c) a gyermek oltási igazolásának, valamint 

d) amennyiben a kérelmet a 2. § (2) bekezdés alapján nyújtják be, az a)-c) pontban foglalt do-

kumentumok mellett az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások meg-

vásárlását igazoló számlák 

másolatát. 
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(2) Az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások önkormányzati támogatása iránti 

kérelmet az Önkormányzat honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

4. § 

 

(1) Az 1. § a) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes 

képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hónap, és aki iga-

zolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § a) pontjában meghatározott védőoltásból 

három dózis beadásra került. 

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes 

képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 6 hónap, és aki igazol-

ja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásból kettő 

dózis beadásra került. 

 

5. § 

 

(1) Az ÚOR keretében nyújtható támogatásra való jogosultságról a 3. §-ban meghatározott kérelem be-

nyújtását követően a Képviselő-testület - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, vagy törvény a hatáskör 

átruházását kizárja - által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.), valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szoci-

ális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az Önkormányzat, mint adatkezelő az ÚOR keretében nyújtható ellátásra való jogosultság fennállásá-

nak elbírálása, az ellátások biztosítása (kifizetése), valamint jogszabályban meghatározott 

nyilvántartásvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 18. § szerinti, kiemelten a jelen Ren-

deletben meghatározott jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó, 

valamint az érintettekkel való kapcsolattartásra szolgáló személyes adatokat. Az adatok megismerésére – 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag az adatkezelési cél teljesítéséhez kapcsolódó ügyvi-

teli folyamatokat ellátó, adatkezelő nevében eljáró személyek, vagy az Adatkezelő tevékenységének elle-

nőrzését végző hatósági jogkörben eljáró személyek jogosultak. A személyes adatok megőrzési ideje a 

Szoc. tv. 23. §-ában meghatározott megőrzési idővel egyezően a szociális ellátásra való jogosultság meg-

szűnésétől számított öt év. A részletes adatkezelési tájékoztatónak a rendelet hatálybalépéséig történő 

elkészítéséről, valamint a kérelmezőknek való rendelkezésre bocsátásáról a jegyző gondoskodik. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Dr. Dallos Andrea 

jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

……………………….. napján. 

   

 

    

   Dr. Dallos Andrea 

   jegyző 
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2. számú melléklet  

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 9. pontjá-

ban, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódó, önként vállalt feladatkörének - az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - teljesítéséhez kapcsolódóan kiemelt kötelezettsé-

gének tartja Újpest lakossága – ezen belül a gyermekek, és ezáltal a családok – egészségének meg-

óvását, valamint ezzel összefüggésben a kerületben élő családok pénzügyi helyzetének javítását.  
Lényeges, hogy a koronavírus-járvány időszakában azon betegségek tekintetében, amelyekre léteznek 

védőoltások - ugyanakkor ezek a védőoltások nem esnek a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet által meghatáro-

zott, kötelező vagy megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes 

védőoltások közé -, az Önkormányzat segítséget nyújtson a fertőzés megelőzésében, és egy esetlegesen 

kialakuló újabb járványhelyzet megakadályozásában. 

 

A fentiekben meghatározott célok teljesítése érdekében megállapításra került, hogy a meningococcus 

B baktérium által okozott agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus elleni védőoltás – mint az említett 

betegségek megelőzésére a leghatékonyabb eszköz - magas beszerzési árára figyelemmel az Önkor-

mányzat jelen előterjesztéssel a meningococcus B baktérium által okozott agyhártyagyulladás és 

a rotavírus elleni védőoltások önkormányzati támogatásának bevezetésére tesz javaslatot. 

 

Az elmúlt évek adatai alapján a IV. kerületi újszülöttek száma a 2020. évben várhatóan kb. 650 főre 

becsülhető. A támogatás összegének meghatározása során az oltások beadási ideje és száma, az érin-

tett gyermekek becsült száma, az oltóanyag gyógyszertári árának középértéke, valamint az elmúlt 

években a meningococcus B baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás, továbbá a rotavírus 

elleni védőoltások lakosság általi igénybevételének aránya kerültek figyelembevételre. Az Önkor-

mányzat utófinanszírozás eszközével kíván segíteni, ezért a támogatás azt követően kerül folyósítás-

ra, ha a kérelmezők igazolni tudják a védőoltás beadásának tényét a gyermek oltási igazolásának 

másolatával. 

 

A támogatás fedezetéül az Önkormányzat részéről a 2020. évi költségvetésben 8.000.000,-Ft összeg 

került elkülönítésre. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a fenti védőoltások támogatásának eljárási sza-

bályait rögzíti. Ez alapján az az Újpesten állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő 

gyermek törvényes képviselője jogosult a védőoltás után járó támogatásra, akinek gyermeke 2020. 

január 01. után született, valamint a gyermek legalább egyik szülője a kerületben a gyermek születé-

sét megelőzően legalább három hónapja lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott él. A támoga-

tás összege a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás eseté-

ben összesen 22.000,- Ft, a rotavírus elleni védőoltás esetében pedig összesen 6.000,- Ft. 

 

Megjegyzendő továbbá, hogy a támogatást a törvényes képviselő, amennyiben a családjában több 

gyermek is megfelel a feltételeknek, több gyermekére vonatkozóan is igénybe veheti. 
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Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet továbbá segítséget kíván nyújtani az újpesti, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére azzal, hogy részükre - szin-

tén utófinanszírozás keretén belül – megtéríti a védőoltások teljes oltás-sorozatra vonatkozó árának 

megfelelő összeget abban az esetben, ha - a rendelet-tervezetben foglalt egyéb feltételek teljesülése 

esetén – a védőoltások megvásárlását igazoló számlák is benyújtásra kerülnek a kérelem melléklete-

ként. 

 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a védőoltások támogatásával kapcsolatos szabályozás Budapest számos 

kerületében létezik, így például támogatást nyújtanak egyes védőoltásokhoz többek között az I., II., a 

III., a X., a XIII., vagy a XXI. kerület önkormányzatai, erre tekintettel álláspontunk szerint szükséges 

az Önkormányzat részéről a jelen előterjesztésben is hivatkozott egészségvédelmi célok megvalósítá-

sa érdekében ilyen tárgyú szabályozás kidolgozása. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Közlöny 

kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz 

közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel az előterjesztő álláspontja szerint az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban 

közzé kell tenni. 
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3. számú melléklet  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. §-hoz 

 

A rendelet célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Ön-

kormányzat) Újpest Oltástámogatási Rendszerének létrehozásával bevezesse a meningococcus B 

baktérium által okozott agyhártyagyulladás, valamint rotavírus elleni védőoltásra vonatkozó önkor-

mányzati támogatást. Meghatározásra kerül továbbá a támogatás jogosultsági köre. A jogosultság 

meghatározásánál feltételként szerepel, hogy az érintett gyermek 2020. január 01-je után született, 

valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Újpesten állandó lakcímmel rendelkezik, és életvi-

telszerűen ott is tartózkodik. A támogatás további feltétele, hogy a gyermek legalább egyik szülője a 

gyermek születését megelőzően legalább három hónapja újpesti állandó lakcímmel rendelkezzen, és 

életvitelszerűen Újpesten éljen. 

2. §-hoz 

 

Jelen szakaszban rögzítésre kerülnek a támogatásként nyújtott összegek: külön összeg kerül megha-

tározásra a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás és a rotavírus elleni vé-

dőoltás esetén. Az összegek, amelyeket az Önkormányzat utófinanszírozás keretében nyújtana a jo-

gosultaknak, a védőoltás orvosilag ajánlott összes dózisára (meningococcus B baktérium okozta fer-

tőző agyhártyagyulladás 3 dózisra, rotavírus elleni védőoltás esetén 2 dózisra) kiterjed. Rögzítésre 

kerül továbbá, hogy az újpesti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok ré-

szére -szintén utófinanszírozás keretén belül - megtérítésre kerül a védőoltások teljes oltás-sorozatára 

vonatkozó árának megfelelő összeg. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelkezés a támogatás utófinanszírozásként való igénybe vételének feltételrendszerét tartalmaz-

za. A kérelem benyújtásának módjai mellett rögzítésre kerül, hogy a kérelem pozitív elbírálásának 

feltétele a gyermek anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló okiratok, illetve a gyermek oltási igazo-

lása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok esetén a védőoltás megvásárlá-

sát igazoló számlák másolati példányainak a kérelem mellékleteként történő csatolása. A rendelkezés 

tájékoztatást nyújt továbbá a kérelem benyújtásának formájáról.  

 

4. §-hoz 

 

A védőoltásokra való jogosultság esetében vizsgálandó szempont, hogy a védőoltás akkor nyújtja a 

leghatékonyabb védelmet, ha azt a gyermek részére az orvosszakmailag meghatározott életkor idő-

pontjában adják be. A meningococcus B baktérium elleni védőoltás esetében az első oltás beadásá-

nak ajánlott időpontja 3 hónap, a második dózis 2 hónap elteltével, a harmadik dózist pedig 12 és 15 

hónapos kor között, a rotavírus elleni, 2 dózisú védőoltást pedig legalább 4 hetes időközzel, 6 és 24 

hetes kor között kell beadni. A szabályozás tehát ennek az orvosszakmai követelménynek kíván meg-

felelni. 

A szabályozás továbbá a támogatás utófinanszírozási jellegét kívánja erősíteni azzal, hogy a kérelem 

benyújtásakor a törvényes képviselő igazolni tudja az orvosszakmailag indokolt mennyiségű oltások 

beadásának tényét. 
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5. §-hoz 

 

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó rendelkezések. A kérelemmel kapcsola-

tos eljárási szabályok tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör-

vény, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások-

ról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezései irányadóak. A rendelkezés tájékoz-

tatást tartalmaz továbbá a támogatással kapcsolatos adatkezelés szabályairól. 

 

6. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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4. számú melléklet  

 

 

Előzetes Hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet vár-

ható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása, hogy a védőoltások utófinanszírozással történő támo-

gatásával ösztönözhetők az újpesti családok arra, hogy gyermekeik részére a meningococcus B bak-

térium okozta agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus elleni vakcinát igénybe vegyék az oltóanyag-

ok magas beszerzési ára ellenére is, ezáltal a IV. kerületi gyermekek egészségének megóvásával kap-

csolatos cél könnyebben teljesíthető. A rendelet költségvetési hatása, hogy az Önkormányzat a védő-

oltások támogatási céljára 8 000 000 Ft-ot biztosít, ez az összeg a 2020. évi költségvetésben rendel-

kezésre áll, többletforrás bevonására nincs szükség. 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendeletnek környezeti következményei nincsenek. A rendelet megalkotásának egészségügyi kö-

vetkezménye, hogy az érintett újpesti gyermekek a védőoltás igénybevételével elkerülhetik a fenti 

betegségeket, egészségüket megóvhatják, a kevesebb beteggel az egészségügyi szolgáltatók (házior-

vosok, kórházak) leterheltsége csökkenhet. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztrációs terheket kisebb mértékben növelheti. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmé-

nye) 

A rendelet-tervezet megalkotása szükséges a már számos budapesti kerületben bevezetett hasonló 

tárgyú szabályozásra, valamint a IV. kerületi gyermekek egészségének megőrzésére, a betegségekkel 

járó esetleges járványveszély elkerülése érdekében. A jogalkotás elmaradásának várható következ-

ménye, hogy a betegségek által leginkább veszélyeztetett korosztály az oltóanyagok magas ára miatt 

nem jut védőoltáshoz, megfertőződésük esetén pedig súlyos egészségkárosodás, járványveszély ki-

alakulása, valamint akár a beteg gyermek halála is előfordulhat.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítot-

tak. 

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 
A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai: 

A rendelet-tervezet elfogadása az adatvédelemmel kapcsolatos terheket kisebb mértékben növelheti. 

 

 


