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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2021. februári 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 2020. évi szeptemberi rendes testületi ülésig dolgozza ki 
a lehetőségeket és terjessze a képviselő-testület elé.  
A 2020. szeptemberi testületi ülésen elfogadott határozati javaslat alapján a 2021. évi 
költségvetés elfogadása után – amennyiben a költségvetés a támogatásra fedezetet nyújt – a 
javaslat ismét előterjesztésre kerül. 
 
A védőoltások költségének támogatása az Önkormányzat által ellátandó kötelező 
közfeladatok körén kívül eső, önként vállalt feladat lenne, amelyre a költségvetésben fedezet 
továbbra sem áll rendelkezésre. Javasolt a támogatás kérdését a költségvetési rendelet 
módosításakor újra tárgyalni.  
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Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy mivel új önként vállalt feladatok finanszírozására 
a 2021. évi költségvetésben jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, ezért a 6 éven aluli 
gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatására vonatkozó önálló képviselői 
indítvány alapján Kistarcsa Város Önkormányzata nem módosítja a Kistarcsa Város 
Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendeletét. A támogatással kapcsolatos kérdés Kistarcsa Város 
Önkormányzata költségvetési rendelete módosításának előterjesztésekor, 2021. június 
hónapban kerül ismételten tárgyalásra. 

Határidő: 2021. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2021. február 10. 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 


