
 
 

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2010.(IX.09) ÖT rendelete 

a HPV elleni védőoltás támogatásáról 
 

 
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja.  
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
E rendelet célja, hogy az egészségmegőrzés keretében Földeák község 
Önkormányzata az önkéntesség és az egyéni felelősség 
hangsúlyozásával támogassa a méhnyak-rák és a nemi szervi 
szemölcsök kialakulásáért elsősorban felelős humán papilloma vírus 
(HPV) elleni védőoltás beadását a leginkább érintett körben.  
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Földeák község közigazgatási területén 
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, továbbá a Návay Lajos 
Általános Iskolában tanuló azon leánygyermekekre, akik a Földeák- és 
Óföldeák községek által fenntartott Általános Iskolai Intézményi 
Társulás településein  állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, s 
az adott év június 1. napja és az azt követö év május 31. napja között 
töltik be a 13. életévüket, illetve 2010. évben azon leánygyermekekre 
is, akik az adott év június 1. napja és az azt követő év május 31. napja 
között töltik be a 14. életévüket. 
 

 
A HPV elleni védőoltás támogatásának feltételei és eljárási 

rendelkezések 
3. § 

 
(1) Földeák község Önkormányzata -a HPV elleni védekezés 
támogatásaként – a  
négykomponensű védőoltás mindhárom vakcinája kedvezményes 
árának 90%-át átvállalja és azt természetbeni juttatásként biztosítja a 
2. §-ban meghatározott személyek részére.  
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(2) A védőoltáshoz az abban résztvevőknek a kedvezményes összegű 
védőoltás árának 10%-ával az első oltást megelőzően hozzá kell 
járulnia. A hozzájárulást a Körjegyzőségi Hivatal pénztárába kell 
befizetni egyösszegben, a támogatást megállapító határozat 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül. 
 
(3) A támogatást a Körjegyzőségi hivatalnál írásban -az e rendelet 1. 
melléklete szerinti, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 
-benyújtott kérelemmel igényelheti az arra jogosult személy törvényes 
képviselője, mely kérelemhez csatolni kell az orvos védőoltásra - az e 
rendelet 2. melléklete szerinti, az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon -tett javaslatát.  
 
(4) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselőnek az adott év 
szeptember hó 30. napjáig kell benyújtania.  
 
(5) Nem részesíthető támogatásban az, akinek törvényes képviselője a 
védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, továbbá az sem, 
akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.  
 
(6) A támogatással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a 
polgármesterre ruházza át.  

 
4. § 

 
(1) A támogatást megállapító határozat egy példányát a polgármester 
megküldi az önkormányzati fenntartású Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény vezetője részére.  
 
(2) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője lakcímre 
küldött értesítéssel hívja be védőoltásra az érintetteket.  
 
(3) A védőoltással kapcsolatos feladatok megszervezése, lebonyolítása 
az Egyesített  
Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjének feladata. A védőoltás 
beadását az  
iskolaorvos, háziorvos, illetve a házi gyermekorvos végzi.  
 
(4) Amennyiben a jogosult nem a Návay Lajos Általános Iskolában 
tanul és a háziorvos, házi gyermekorvos nem földeáki székhelyen 
rendel, úgy az oltóanyagot a  
törvényes képviselőnek kell az előírásoknak megfelelő módon az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője által megjelölt 
helyről az orvoshoz eljuttatni. Az oltóanyag nem megfelelő szállításából, 
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tárolásából eredő károsodásért a törvényes képviselő felelős. Az ily 
módon károsodott oltóanyagot az önkormányzat nem téríti meg.  
 
(5) Amennyiben az első oltást követően a törvényes képviselő nem 
gondoskodik arról, hogy gyermeke a második és a harmadik oltást 
megkapja, úgy köteles a már megkapott oltások beszerzési árát az 
önkormányzatnak visszafizetni.  
 

 
A támogatás fedezeti forrása és a hatálybalépés 

5. § 
 
A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében 
a szociális  
előirányzatokon belül biztosítja.  
 

6. § 
 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A HPV elleni védőoltás támogatására először 2010. évben kerül sor.  
 
 
  
 
 

Vass Imre                                   Wéberné Bandur Rozália 
       polgármester                                               körjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a képviselő-testület 2010. szeptember 8-i ülésén fogadta 
el. 
A rendelet 2010. szeptember 9-én – hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel – került kihirdetésre. 
 
Földeák, 2010. szeptember 9. 
 
 
 
                                                          Wéberné Bandur Rozália 
                                                                           körjegyző 
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1. melléklet a 12/2010. (IX.09.) ÖT rendelethez  
 

KÉRELEM 
HPV elleni védőoltás támogatásához 

 
 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐRE VONATKOZÓ ADATOK:  
 
NÉV: 
………………………………………………………………………………………… 
 
SZÜLETÉSI NÉV: 
……………………………………………………………………………………….. 
 
ANYJA NEVE: 
……………………………………………………………………………………….. 
 
SZÜL. HELY, IDŐ: 
………………………………………………………………………………………. 
 
LAKÓHELY: 
……………………………………………………………………………………….. 
 
TAJ: 
………………………………………………………………………..……………… 
 
 
azzal a kéréssel fordulok Földeák község Önkormányzatához, hogy 
a 12/2010. (IX.09.) ÖT rendelet alapján  
 
LEÁNYGYERMEKRE VONATKOZÓ ADATOK:  
 
NÉV: 
………………………………………………………………………………………… 
 
ANYJA NEVE: 
……………………………………………………………………………………….. 
 
SZÜL. HELY, IDIŐ : 
……………………………………………………………………………………….. 
 
LAKÓHELY: 
……………………………………………………………………………………….. 
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TAJ: 
…………………………………………………………………………………………. 
 
leánygyermekem HPV elleni védőoltás hármas sorozata 
költségeinek 90%-át vállalja át.  
 
Kelt: ……………………, 20……………….  
                           
                                                                                   
……………………………….  
     törvényes képviselő  
 
Nyilatkozat:  
 
Alulírott………………………………….(törvényes képviselő neve) 
hozzájárulok ahhoz, hogy 
…………………………………………………………………………………..(gyer
mek neve, születési hely, idő) nevű leánygyermek részére a HPV elleni 
vakcinának hármas  
sorozatát beadják.  
 
Kelt: ……………………, 20……………….  
                                                                                          
……………………………….  
   törvényes képviselő 
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2. melléklet a 12/2010. (IX.09.) ÖT rendelethez  

 
 
 

ORVOSI JAVASLAT 
 
Alulírott, mint 
………………………………………………..iskolaorvos/háziorvos/házi  
gyermekorvos/szülész-nőgyógyász szakorvos* javaslom/nem 
javaslom** a (leánygyermek neve) …………………………………………HPV 
elleni védőoltását.  
 
Egyben vállalom, hogy a ………………………………… kiskorú 
leánygyermek részére a HPV elleni védőoltást beadom.  
 
Kelt: ……………………, 20……………….  
                                                                                    
                                                                                 orvosi bélyegző 
                                                                                
                            
                                                                                          
……………………………….  
                                                                                     orvos aláírása  
 
*,**A megfelelő rész aláhúzandó. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


