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megtárgyalását. Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Önkormányzatunk elkötelezett a kerületi lakosok egészségügyi állapotának megőrzése és 
javítása mellett, továbbá fontos feladatának tekinti a prevenciót. Ennek érdekében az 
Önkormányzat az elmúlt években mintegy  3  milliárd forintot biztosított egészségügyi célokra. 

A  gyermekek öt éves korukig különösen érzékenyek bizonyos betegségekre, hiszen a 
védekezésért felelős immunrendszerük még éretlen. Az időben adott védőoltásokkal meg 
tudjuk óvni őket bizonyos fertőző betegségektől, és egyúttal a közösség többi tagjának is 
védelmet biztosítunk, akik valamilyen okból nem kaptak védőoltást. 

A  nem kötelező védőoltások nem szerepelnek a mindenki számára ingyenes oltási rendben,  de 
a rizikócsoportba tartozó személyeknek, illetve a háziorvos megítélése alapján, vagy a szülő 
kérésére felírhatók, megvásárolhatók és beadhatók. L  i  
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A  józsefvárosi gyermek háziorvosok és a védőnők három betegség (agyhártyagyullásdás, 
kullancs-encephalitis  és rotavírus) elleni védőoltás beadását tartják szükségesnek a nemzeti 
oltási programon felül. 

A  meningocoecus okozta fertőző agyhártvagyulladás  az egész világon — minden társadalmi 
rétegben és korcsoportban — előfordul.  A  lakosság  10%-a  tünetmentesen hordozza a 
baktériumot,  de  egyes korcsoportokban ez az arány sokkal magasabb is lehet. Akiknél a 
kórokozó a véráramba jut, kialakulhat a gyors lefolyású, nagyon veszélyes 
következményekkel járó fertőzés. 

Agyhártyagyulladás többféle kórokozó, például vírus vagy baktérium miatt is kialakulhat.  A 
járványos agyhártyagyulladást a meningococcusbaktérium okozza.  A  baktérium több típusa 
közül Európában és hazánkban is leggyakrabban a meningococcus  B  és C típusai fordulnak 
elő, hosszú évek óta  B-dominanciával. 

A  meningococcus okozta agyhártyagyulladás cseppfertőzéssel terjed, és a baktérium a teljesen 
egészségeseket is megbetegítheti. Ritka,  de  rendkívül gyors lefolyású betegségről van szó, 
amely a tünetek kezdetétől számítva  24  órán belül halált is okozhat. 

A  betegség halálozási aránya továbbra is magas.  A  legutóbbi hazai adatok szerint hatból egy 
beteg meghal, a fertőzöttek akár ötöde pedig egész életére szóló testi és idegrendszeri 
károsodást szenved a betegség szövődményeinek következtében. 

Magyarországon évente átlagosan  43  fertőző agyhártyagyulladásos esetet jelentettek az elmúlt 
években. Ezeknek a legnagyobb részét, nagyjából kétharmadát a meningococcus  B  okozta. 

A  betegségnek leginkább kitett korosztály egyértelműen a csecsemők.  A  statisztikai adatok 
szerint a betegség az  1  évesnél fiatalabbak körében fordul elő a leggyakrabban. 

Ugyancsak kiemelt figyelmet érdemelnek az  1-5  év közötti kisgyermekek.  A  közösségekben 
— bölcsődében, óvodában — cseppfertőzéssel terjedő fertőzés miatt fontos, hogy megkapják a 
védőoltást. Ebben a korosztályban egyébként a második legmagasabb a meningococcus 
megbetegedések előfordulása. 

A  megelőzés harmadik fontos célcsoportja a zárt közösségekben élő serdülők és fiatal 
felnőttek. Ők hordozzák ugyanis tünetmentesen a legnagyobb arányban  (20-30%)  a 
meningococcusbaktérium valamelyik típusát. Minél többen hordozzák a baktériumot, annál 
nagyobb az esélye a fertőzés előfordulásának.  A  fertőzés esélyét növelik a közösségi 
életvitelükből adódó sajátosságok: az iskolákban, kollégiumokban, tömegrendezvényeken, 
sporteseményeken, fesztiválokon, szórakozóhelyeken egyaránt könnyen találkozhatnak a 
baktériumot hordozókkal. 

A kullancsok több, az emberre veszélyes kórokozót hordoznak és terjesztenek, 
amelyek komoly betegségeket képesek okozni, maradandó következményekkel.  A  betegségek 
közül a két legismertebb — és egyúttal legveszélyesebb — a vírusos agyvelő- és 
agyhártyagyulladás (vagyis a kullancs-encephalitis),  illetve a  Lyme-kór. Hazánkban 2017-
ben  90  fertőzéses agyvelőgyulladásos eset fordult elő, ebből bizonyítottan  16  a kullancsok 
által okozott megbetegedés volt.  Lyme-kóros esetet összesen  1480  alkalommal jelentettek a 
2017-es évben. 

Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás az egyik legsúlyosabb, ízeltlábúak által 
terjesztett betegség Magyarországon. Gyermekek és felnőttek is elkaphatják,  de  az 
előfordulása gyakoribb felnőttkorban, és ekkor a betegség több esetben okoz súlyosabb 
tüneteket. Az agyvelőgyulladás nem gyógyítható, jelenleg nem létezik ellene célzott 
gyógyszeres kezelés. Ijesztő és kiszámíthatatlan betegség,  de  hatásosan megelőzhető 
védőoltással.  A  betegség egy vagy két fázisban zajlik le, az enyhe első fázisban a betegség 
nem felismerhető, szinte lehetetlen diagnosztizálni, a betegek egy részénél pedig kialakul a 
második fázis, ami súlyos lefolyású lehet, komoly veszélyekkel. 
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A  kullancsok csípése által elkapható másik súlyos betegség a  Lyme-kór, amelyet az emberi 
szervezetbe juttatott baktériumok okoznak. Azonban míg a vírusos agyvelőgyulladás 
megelőzhető védőoltással, a  Lyme-kór ellen nincs védőoltás, az egyetlen védekezési mód 
magának a kullancscsípésnek a megelőzése. 

A  rotavirus  világszerte a csecsemő- és gyermekkori gastroenteritisek vezető kórokozója.  A 
rotavírus-fertőzés akár napi tíz-tizenötszöri hasmenést, emellett hányást, lázat is okozhat.  A 
fertőzés leggyakrabban a  6-24  hónapos korosztályt érinti, mert az ő immunrendszerük 
kevésbé ellenálló a rotavírussal szemben.  A  csecsemők folyadék- és sóháztartása könnyebben 
felborul, ezért a kiszáradás veszélye is ebben az életkorban fenyeget a leginkább. 
Amennyiben a kiszáradást nem kezelik időben, az súlyos sokkos állapothoz, 
szívritmuszavarhoz és akár halálhoz is vezethet. Bár elsősorban csecsemők körében 
veszélyes, a vírus a nagyobb gyermekekre, illetve a felnőttekre is átterjedhet, esetükben 
azonban nem jár akkora veszéllyel a fertőzés. 

A  fertőzés megelőzhető védőoltással, ami szájon keresztül, szúrás nélkül adható be a 
csecsemő számára.  6-8  hetes  kor  között ideális beadni az első oltást,  de  van olyan 
oltóanyagtípus, amivel  20  hetes korig is van lehetőség az első oltás beadására. 

A  betegség terjedésének megakadályozására egyetlen hatásos eszköz a vakcina.  A 
gyermekorvosok javaslata szerint minél hamarabb adatjuk be gyermekünknek a vakcinát, 
annál  jobb,  mivel a fertőzés következményei fiatalabb életkorban a legsúlyosabbak 

A  fenti betegségek súlyos- vagy kevésbé súlyos következményei, illetve a gyógykezelés 
magas költségeinek elkerülése céljából fontos, hogy a kerületi rászoruló családok 
hozzájárulást kapjanak a nem kötelező védoltások költségeihez.  A  gyermekorvosok javaslata 
alapján a beadott védőoltások következtében várhatóan csökken a fenti megbetegedések 
száma is. 

Új támogatási  forma  létrehozása 

Sajnos az előbbi oltóanyagok nem ingyenesek, ezért nem minden család tudja megengedni 
magának, hogy gyermeküket ezekkel a vakcinákkal beoltassák. 

A  fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az Önkormányzat  2019.  július 15-től oltási támogatást 
adjon azoknak a családoknak, akik szeretnék gyermeküket beoltatni, azonban ezt anyagi 
helyzetük nem engedi. Más kerületekben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
jövedelemhatárához (család esetén:  38.475  Ft/fő, egyedülálló szülő esetén  41.325  Ft/fő) kötik 
a jogosultságot, azonban mi a rendkívüli települési támogatásnál alkalmazott jövedelemhatárt 
javasoljuk az oltási támogatás esetében is alkalmazni. (család esetén  85.500  Ft/fő, egyedülálló 
szülő esetén:  99.750  Ft/fő) 

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat gyermekenként  20.000  Ft-os támogatási keretet 
biztosítson a gyermek törvényes képviselője részére, amit bármely oltóanyagra fel lehet 
használni. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az oltási támogatás  2019.  július 15-ei bevezetése érdekében szükséges, hogy a Képviselő-
testület döntését a  2019.  július  4-i  ülésén meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja jelen előterjesztésben foglalt új támogatási  forma  létrehozása annak érdekében, 
hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások hatékonyabban, szélesebb körben elérjék a 
kívánt célt, illetve a célcsoportként a gyermekek egészségének megőrzése prevenciós 
eszközökkel. 

A  józsefvárosi háziorvosoktól bekért adatok alapján 2018-ban  1613  alkalommal oltottak be 
gyermekeket a fent részletezett betegségek ellen. Tekintettel arra, hogy több alkalom 
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(oltóanyagtól függően  2-3 alkalom) kell a teljes védettség elérésehez, így évente 
nagyságrendileg  700  gyermek érintett. 

Betegség Oltóanyag 
2018-ban 
Józsefvárosban beadott 
oltások száma 

Agyhártyagyulladás Menveo (Meningococcus C) 31 

 

Nimenrix (Meningococcus C) 8 

 

Neisvac-C (Meningococcus C) 875 

 

Bexero (Meningococcus  B) 249 

Kullancs-encephalitis Encepur  (junior) 200 

 

FSME  (junior) 30 

Rotavírus Rotarix 220 

 

rotateq 17 

A  fentiek alapján a rendelet módosítás következtében éves szinten a  2019.  évi tervezett 
előirányzathoz képest  5.000  e  Ft  település támogatási kiadás növekedés várható. 

A  fedezet biztosítása érdekében — önként vállalt feladatként — a következő évek 
költségvetésének terhére  10.000  e  Ft,  tartós előzetes kötelezettség vállalás szükséges az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére önként vállalt feladatként. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. 
évi III. törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1) 
bekezdésében foglaltakon alapul. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  46.  §  (1)  bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell 
tárgyalni, az Mötv.  50.  § alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

Kérjük a mellékelt rendelet és határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) az oltási támogatásra 2019-ben  5.000,0  e Ft-ot biztosít az áltlános működési tartalék 
terhére, 

b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél 
és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
5.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11303  cím — önként vállalt feladat — ellátottak pénzbeli 
juttatása előirányzatára. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 
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2. előzetes kötelezettséget vállal 2020-tól határozatlan időre - önként vállalt feladatként — 
évente további  10.000  e  Ft  összegű település támogatásra az Önkormányzat 
közhatalmi bevételeinek terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításánál, valamint 2020-tól az éves költségvetések készítésénél vegye 
figyelembe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása, valamint 2020-tól az éves 
költségvetés készítése 

Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2019.  június  21. 

   

ei,L*  

   

   

   

  

dr. Sári otond 
polgármester 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

Egry Attila 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2019.  (.....) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26. 
§-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11  a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el: 

1.§  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  6.  §  (2) 
bekezdése a következő ai) ponttal egészül ki: 

[Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára: 
a) települési támogatást....] 

„ai) oltási támogatásra" 

2. §  A  Rendelet  23/C.  §  (1)-(2)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A  rendelet  5.  §  (2)-(5)  bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a  7.  §, a  19.  §,  21.-23.  §, 
23/A.  §,  23/B.  és  23/D.  §-okban szabályozott támogatások esetében. 

(2)  Az  1.  §  (1)  bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a  21.  §  (3)  bekezdésében,  23/B. §-ban, 
valamint a  23/D §-ban  szabályozott támogatás esetében." 

3. §  A  Rendelet a következő  23/D. §-sal  egészül ki: 

„23/D.  §  (1)  Az Önkormányzat a gyermekek betegségeinek megelőzése céljából kérelemre oltási tá-
mogatást nyújt a szociálisan rászorult, VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező, a  0-14  éves 
gyermekét VIII. kerületben saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére, akinek 

a) egyedülálló szülő esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, vagy 

b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

(2)  Oltási támogatás bármely Magyarországon törzskönyvezett oltóanyagra felhasználható. 

(3)  Oltási támogatás a beoltást követő  3  hónapon igényelhető. 

(4)  Az oltás iránti kérelemhez mellékelni kell 
a) a háziorvos igazolását az oltóanyag beadásáról vagy az oltási könyvet, 
b) a kérelmező nevére kiállított gyógyszertári nyugtát az oltóanyag megvásárlásáról, 
c) a családban élők jövedelemigazolását. 

(5) A  támogatás keretösszege gyermekenként  20.000,- Ft,  mely keretösszegen belül több védőoltáshoz 
is igényelhető.  A  támogatás a Polgármesteri Hivatalban házi pénztára útján kerül kifizetésre a 
megállapítástól számított  15  napon belül." 
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Záró rendelkezések 

4.  §  (1)  E rendelet  2019.  július  15.  napján lép hatályba. 

(2)  E rendelet rendelkezéseit a  2019.  július  15.  napját követően benyújtott, támogatás iránti kérelmek 
esetében kell alkalmazni. 

Budapest, 2019.  július... 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 



a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló  ...../2019.  (....) önkormányzati rendelet indokolása 

1. Általános indokolás 

A  módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

az  1.  §-hoz 

Új települési támogatást, az oltási támogatást vezeti be 

a 2. §-hoz 

A  Szociális Rendelet hatályára és alkalmazási körére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket 

a 3. §-hoz 

Az oltási támogatás jogosultsági feltételeit szabályozza. 

a 4. §-hoz 

A  hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-
jóléti ellátások helyi szabályairól szóló  ....../2019.  (.....) önkormányzati rendelethez 

1.Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél a rendeletmódosításban új támogatási  forma  bevezetése annak érdekében, 
hogy az önkormányzati segítség hatékonyabban elérje a célját. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest 
emelkednek, azonban a fedezete a költségvetésben biztosított. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése jelentős mértékben nem vár-

 

ható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján indokolttá vált új települési támogatási típus bevezetése 
annak érdekében, hogy az önkormányzati segítséget minél többen igénybe tudják venni. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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