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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  a  méhnyakrák  és  a  nemi  szervi  szemölcsök  elleni  védőoltás
támogatásáról  szóló  28/2009.  (V.  29.)  önkormányzati  rendeletünkben  (a  továbbiakban:
Rendelet)  szabályozta  a  13.  életévüket  betöltött  lánygyermekek HPV elleni  védőoltásának
támogatását Várpalota város közigazgatási területén. A Rendelet 3. §-a szerint:

„(1) Várpalota Város Önkormányzata természetbeni juttatásként támogatja a védőoltás beadását az
érintett körben a (2) bekezdésben meghatározott módon és feltétellel.  
(2) Amennyiben a törvényes képviselő vállalja, hogy a 3 vakcinából álló védőoltás kedvezményes árából
az 1. vakcina árát megfizeti, az önkormányzat támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcina árát. 
(3) A támogatás biztosításának feltétele, hogy a törvényes képviselő igazolja az első vakcina beadását.”

Az   egészségügyi   intézmények   egészségügyi   válsághelyzeti   terveinek   tartalmi
követelményeiről,  valamint  egyes egészségügyi   tárgyú  miniszteri   rendeletek  módosításáról
szóló 43/2014. (VIII.19.) EMMI rendelet 2014. szeptember 01. napi hatállyal módosította a
fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi
intézkedésekről  szóló  18/1998.  (VI.3.)  NM  rendeletet  (a  továbbiakban:  NM  rendelet).  A
módosítás az NM rendelet 7. §-át új (5) bekezdéssel egészítette ki az alábbiak szerint:

„(5) A Humán papilomma vírus ellen a 12. életévüket  betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát
végző  lánygyermekek  iskolai  kampányoltás  keretében  az  OEK  VML-ben  foglalt  oltási  rend  és  az
orvosszakmai szempontok figyelembevételével térítésmentesen védőoltásban részesíthetők.”

A  hivatkozott,  2014.  szeptember  01.  napján  hatályba  lépett  rendelkezés  alapján  tehát  a
tárgyévben  13.  életévüket  betöltött  leánygyermekeket  -  igény  esetén  –  az  állam  általi
finanszírozás útján térítésmentes HPV elleni védőoltásban kell részesíteni. 

Fentiek alapján  a  méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról
szóló 28/2009. (V.29.) önkormányzati rendeletünk okafogyottá vált, illetve, részben ellentétes
az  új  rendelkezésekkel  (az  első vakcina  térítésköteles  jellege  miatt),  tehát  annak hatályon
kívül helyezése indokolt.

A  rendelet  hatályon  kívül  helyezésének  várható  hatásai  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi
CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint: 

a)     társadalmi,  gazdasági  hatásai: a  központi  jogszabály  megváltozása  miatt  a  Rendelet
hatályon  kívül  helyezésének  társadalmi  hatása  nincsen,  mivel  a  védőoltás  továbbra  is
igénybe  vehető.  Gazdasági  hatás:  a  teljes  oltás-sorozat  térítésmentessé  vált  az
igénybevevők számára.

b)     költségvetési  hatásai: az önkormányzat költségvetését  csekély mértékben érinti,  mivel  a
térítésmentesség az igénybevevő számára az állam által biztosított, így az önkormányzat
részéről nincs szükség a 2. és a 3. vakcina árának átvállalására, ez éves szinten két millió
forint megtakarítást jelent az önkormányzat számára.

c)     környezeti és egészségi következményei: környezeti következményei nincsenek, az oltás
elterjedése  várhatóan  pozitív  egészségi  következményekkel  jár  a  lakosság  számára.  A
Rendelet  hatályon  kívül  helyezésének  közvetlenül  nincsenek  környezeti  és  egészségi
következményei.
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d)     adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatások: a  rendeletben  foglalt  támogatásokkal
kapcsolatos  hatáskörök gyakorlása megszűnik,  így a  Szervezési,  Intézményirányítási  és
Szociális Iroda adminisztratív terhei csekély mértékben csökkennek.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.

f) a  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei: a központi jogszabályi változások nyomon követése és azoknak a helyi
jogalkotásban  való  átvezetése  kötelező,  annak  hiányában  az  illetékes  kormányhivatal
részéről törvényességi felhívás várható. 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést  szíveskedjék megtárgyalni,  és
döntését meghozni!

V á r p a l o t a ,  2014. szeptember 21. 

Talabér Márta
  polgármester

3



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2014. (……) önkormányzati 
r e n d e l e t e

a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló 
28/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé-
nek a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a méhnyakrák és
a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló 28/2009. (V.29.) önkormány-
zati rendelete.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
       (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a ,  2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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