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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Nem kötelező védőoltás támogatása 

 
 

 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság, 
           Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
Penz András 2019. december 10. napján önálló képviselői indítvány nyújtott be a 6 éven aluli 
gyermekeket nevelő családok támogatására a nem kötelező védőoltások beadatásának 
ösztönzésére, a gyermeket nevelő családok helyzetének javítása érdekében, ennek a szülői 
tehernek az enyhítése, egyúttal pedig a szülők ösztönzése, hogy gyermeküknek az ajánlott 
védőoltásokat is adassák be.  
 
A képviselő-testület 7/2020. (I.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy elutasítja Penz 
András által benyújtott 6 éven aluli gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatására 
vonatkozó önálló képviselői indítványát, azzal, hogy a Hivatal a Humánpolitikai Bizottsággal 
és a beterjesztővel együttműködve, a szeptemberi rendes testületi ülésig dolgozza ki a 
lehetőségeket és terjessze a képviselő-testület elé. 
 
A népesség-nyilvántartás adatai alapján a kistarcsai lakóhellyel rendelkező gyermekek 
korcsoportonkénti átlagos megoszlása 150 fő. 
        
Az előző előterjesztésben már szerepeltettük a házi gyermekorvossal egyeztetett, 6 éven aluli 
gyermekeknek ajánlott nem kötelező védőoltásokat és azok árait. 
 
Penz András képviselő úrral és Csampa Zsolt elnök úrral történt egyeztetés eredményeként az 
alábbi javaslatokat terjesztjük elő: 
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Rászorultsági alapon – figyelembe véve a család egy főre eső nettó jövedelmét – történő 
támogatás nyújtását tervezzük, így korcsoportonként átlagosan 120 igénylőre lehet számítani. 
A házi gyermekorvos állásfoglalása szerint elsősorban a rota vírus elleni védőoltás javasolt.  
 
A rota vírus elleni védőoltásra két oltószer van forgalomban, az egyiket kétszer, a másikat 
háromszor kell beadni: 
 

 Patrona Hungariae 
Gyógyszertár 

Völgy Patika Flór Ferenc 
Gyógyszertár  

2x/db 24.500,- Ft 24.100,- Ft 21.480,- Ft 
Összesen 49.000,- Ft 48.200,- Ft 42.960,- Ft 
    
3x/db 18.800,- Ft 24.000,- Ft 21.370,- Ft 
Összesen 56.400,- Ft 72.000,- Ft 64.110,- Ft 
 
Az oltószerek árai gyógyszertáranként eltérőek lehetnek. 
 
Teljes támogatással (50.000,- Ft) számolva 6 m Ft-ot szükséges elkülöníteni a költségvetésben 
erre a célra. Amennyiben alacsonyabb összeg kerül megállapításra, úgy az oltóanyagnak csak 
egy részét fedezi a támogatás, akkor a szülők részéről is szükséges önerő. 
 
A Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslatára a védőnők felmérték a védőoltás 
támogatásával kapcsolatos szülői igényeket. Az érintett szülők 75%-a igényelné a támogatást. 
A szülők 50%-ának mindegy, hogy elő- vagy utófinanszírozott-e a támogatás. A többiek 
részben az előre, részben az utófinanszírozást preferálnák. Részfinanszírozásra is nyitottak a 
szülők. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. 
(II.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban javaslom módosítani, amennyiben a 
költségvetés a támogatásra fedezetet nyújt. A módosítás időpontja: a 2021. évi költségvetés 
elfogadását követően, a 2021. februári képviselő-testületi ülés: 
 

- Kistarcsa Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet kerül kiegészítésre: nem kötelező – rota vírus 
elleni – védőoltáshoz nyújtható települési támogatás. 

- Rota vírus vakcina beadásához nyújt támogatást az önkormányzat. Csecsemőkorban 
kapják a gyermekek 2x (ára fenti táblázatban). Az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten x Ft-tal / vagy a védőoltás teljes összegével támogatja. 

- Az oltást követő 3 hónapon belül igényelhető az oltási könyv és a gyógyszertári 
nyugta másolatának leadásával (utófinanszírozott) / az oltást megelőző 3 hónapon 
belül igényelhető a támogatás – a megállapító határozattal egyidejűleg a jogosult egy x 
összegű utalványt kap, amely az utalványon feltüntetett kistarcsai gyógyszertárban 
váltható be (előfinanszírozott). 

- Az egyik szülőnek legalább 1 éve rendelkeznie kell bejelentett kistarcsai lakóhellyel. 
Az életvitelszerű Kistarcsán tartózkodást a védőnő igazolja. 

- A támogatást az a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/gyám igényelheti, akivel a 
gyermek közös háztartásban él. 

- Jövedelemhatár megállapítása: az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 
500%-a (142.500,- Ft) egy főre eső jövedelemig. 



 3 

 
A gyógyszertárakkal történő megállapodás – utalvány bevezetése – részleteinek kidolgozása a 
rendelet módosításáig megtörténik. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 
költségvetés elfogadásával egyidőben módosítja Kistarcsa Város Önkormányzatának a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletét nem 
kötelező – rota vírus elleni – védőoltáshoz nyújtható települési támogatással, 
amennyiben a költségvetés a támogatásra fedezetet nyújt. A teljes támogatás fedezete 6 
millió Ft, ennél kisebb összeg fedezete résztámogatásra nyújt lehetőséget. 

 
Határidő: 2021. februári képviselő-testületi ülés 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. szeptember 15. 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


