Zalakaros Város önkormányzata Képviselőtestületének
22/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról
Zalakaros Város Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében
és 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az egészségmegőrzés keretében Zalakaros Város Önkormányzata az
önkéntesség és az egyéni felelősség hangsúlyozásával támogassa a méhnyakrák és a nemi
szervi szemölcsök kialakulásáért elsősorban felelős Humán papilloma vírus (HPV) elleni
védőoltás beadását a leginkább érintett körben.
A rendelet hatálya
2. §
1

(1)A rendelet hatálya Zalakaros Városban lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a
törvényes képviselővel együttesen Zalakaroson lakó, az adott évben 13. életévüket betöltő,
2011. évben benyújtott kérelmek esetén 14. életévüket betöltő 8 osztályos leányokra terjed
ki.
(2) Lakóhely alatt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. Törvény 5.§. /2/bekezdés szerinti lakóhelyet kell érteni.
(3) életvitelszerű lakóhely: azon lakóhely, amely a család /egyén tényleges otthona, élete
helyszínéül szolgál, ahonnan az életét szervezi (pl. munkába/ iskolába jár és ide tér haza,
amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe).
Nem minősül életvitelszerű lakóhelynek az , ha az egyén/család ritkán, alkalomszerűen az ott
lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.
Az adatok valódisága környezettanulmány készítésével ellenőrizhető.
A HPV elleni védőoltás támogatásának feltételei
3. §

1

Módositotta a 35/2011.(XI.25.) sz. Ör.

(1)

(2)
(3)

Az adott évben 13. életévüket betöltő leányok humán papilloma vírus elleni védekezésének
támogatásaként a védőoltás mindhárom vakcinája árának 100 %-át Zalakaros Város
Önkormányzata átvállalja természetbeni juttatásként.
Nem igényelhet támogatást az, akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban
nem járult hozzá, továbbá az sem, akinek beoltása orvosilag ellenjavalt.
Az oltás beadása iránt kérelmet, szülői beleegyező nyilatkozatot és a háziorvos által
kiállított nyilatkozatot kell benyújtani Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalába, 2011. évben
szeptember 30-ig, évente az adott év április 30-ig. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Eljárási rendelkezések
4. §

Az e rendeletben meghatározott támogatásokkal kapcsolatos első fokú hatásköreinek
gyakorlását a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át.
(2)
A támogatás pénzügyi fedezetét a költségvetési rendeletben külön előirányzatként kell
szerepeltetni.
(3)
A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon – 1. sz. melléklet szerinti tartalommal - két példányban a törvényes
képviselő jogosult zárt borítékban benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, egyidejűleg
igazolva, hogy a gyermek az …. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel, és csatolja a
háziorvos védőoltásra tett javaslatát is.
(4)
A kérelem alapján az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz történő eljuttatásáról
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(5)
A jogosultság fennállása esetén az oltássorozat mindhárom vakcináját az iskolaegészségügyi feladatokat ellátó háziorvos adja be.
(6)
Amennyiben az oltóanyagot a házi gyermekorvos adja be, úgy az oltóanyagot a
szülőnek/törvényes képviselőnek kell az előírásoknak megfelelő módon az orvoshoz
eljuttatni. Az oltóanyag nem megfelelő szállításából, tárolásából eredő károsodásért a
szülő/gondviselő felelős. Az ily módon károsodott oltóanyagot az Önkormányzat nem téríti
meg.
(7)
Amennyiben az első oltást követően a szülő nem gondoskodik arról, hogy gyermeke a
második és a harmadik oltást megkapja, úgy köteles a már megkapott oltások beszerzési árát
az önkormányzatnak visszafizetni. A második és harmadik oltás elmulasztásának
jogkövetkezményére a szülőt a polgármester a jogosultságot megállapító határozatban
figyelmezteti.
(1)

III. rész
Záró rendelkezések
5. §
(1)

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

A HPV elleni oltás támogatására először 2011. évben kerül sor.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetve:
2011. június 10.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

1. számú melléklet a

22/2011. (VI.10. ) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
HPV ELLENI OLTÁS KEDVEZMÉNYES IGÉNYBEVÉTELÉRE
1.

2.

Törvényes képviselő
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
azzal a kéréssel fordulok a Zalakaros Város Önkormányzatához, hogy a humán papilloma
vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló …/2011. (……) önkormányzati rendelet alapján a
Gyermek neve: ______________________________________________________________
Születési helye, ideje: _________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakcíme: ___________________________________________________________________
TAJ-száma:_________________________________________________________________
Iskolája:____________________________________________________________________
leánygyermek HPV elleni védőoltás-sorozat oltásának költségeit vállalja át.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben megjelölt gyermekem
megkapja.

a védőoltás-sorozatot

Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII.
törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az első oltást követően a szülő nem gondoskodik
arról,hogy gyermeke a második és a harmadik oltást megkapja, úgy köteles a már megkapott
oltások beszerzési árát az önkormányzatnak visszafizetni.
Melléklet: háziorvos által kiállított nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a védőoltás beadása
nem ellenjavallt.
Zalakaros, 20__________________

____________________
törvényes képviselő aláírása

_____________________
törvényes képviselő aláírása

Amennyiben a gyermek a kérelem benyújtásakor a 14. életévét betöltötte, a gyermek aláírása:
__________________________
gyermek aláírása

