A kérelem benyújtásához szükséges okmányok, mellékletek:
- MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY!
Okmányok:
-a kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői
engedélyét) és lakcímkártyáját
- Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya (TAJ-szám)
- Amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét intézni nem tudja, meghatalmazás
illetve gondnok kirendelő határozat.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

I. rész
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Békéscsaba Megyei Jogú Városban lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a
törvényes képviselővel együttesen Békéscsabán lakó 0-17 éves korú lakosságra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyek
közössége;
2. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelem;
3. kritikus élethelyzet: a testi épséget, az egészséget az alapvető szükségletek kielégítését - így különösen a
táplálkozást, lakhatást - veszélyeztető helyzet;
4. rendkívüli élethelyzet: rendkívüli esemény, így különösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála,
káresemény, munkahely elvesztése folytán kialakult élethelyzet.

II. rész
A védőoltás támogatásokra vonatkozó részletes szabályok

3. Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása
3. §

(1)

A két éven aluli gyermekek C szerocsoportú meningococcus baktérium (a továbbiakban:
agyhártyagyulladás) elleni védekezésének támogatásaként a vakcina társadalombiztosítási támogatással
csökkentett árának 50 %-át Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata átvállalja.

(2)

Nem igényelheti az (1) bekezdésben meghatározott támogatást az, aki a védőoltás megvásárlására
tekintettel önkormányzati segélyben vagy a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ által nyújtott támogatásban részesült.

4. A HPV elleni védőoltás támogatása
4. §

(1)

A 13-17 éves lánygyermekek humán papilloma vírus elleni védekezés támogatásaként a HPV elleni
védőoltás mindhárom vakcinációjának az árát Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
átvállalja.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás feltétele 20.000,- Ft önrész befizetése.

(3)

A védőoltás támogatásának feltétele, hogy a lánygyermek a védőoltás támogatására irányuló kérelem
benyújtásának időpontjában a 13. életévét betöltötte, a 18. életévét azonban még nem.

5. Eljárási rendelkezések
5. §

(1)

E rendeletben meghatározott támogatásokkal kapcsolatos első fokú hatásköreinek gyakorlását a
közgyűlés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottságára átruházza.

(2)

Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatás megállapítása iránti kérelmet a védőoltás beadásától
számított 6 hónapon belül lehet benyújtani Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztályán. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3)

A kérelemhez mellékelni kell a beadott agyhártyagyulladás elleni védőoltásokról az orvosi igazolást
vagy az oltási könyv másolatát és a gyógyszertári blokko(ka)t.

(4)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi
Bizottsága a HPV védőoltás 20.000,- Ft önrészének a megfizetése alól mentességet állapíthat meg, ha
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, vagy
b) a jogosult családja rendkívüli vagy kritikus élethelyzetbe került.

(5)

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a
törvényes képviselő jogosult benyújtani. A (4) bekezdésben meghatározott, önrész megfizetése alóli
kérelem esetén csatolni kell a) pont esetében a kérelmező családjának jövedelmi helyzetét igazoló
okiratokat, illetve b) pont esetében a rendkívüli vagy kritikus élethelyzet igazolására alkalmas
dokumentumot vagy nyilatkozatot.

(6)

A HPV védőoltás támogatása esetén az oltássorozat mindhárom vakcináját a Dr. Réthy Pál KórházRendelőintézet nőgyógyászati szakrendelésén kell beadatni.
6. §

A HPV védőoltás támogatására való jogosultság megszűnik amennyiben
a)

az 5. § (4) bekezdésében meghatározott önrészt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül
nem fizetik meg, vagy

b) a jogosult az oltássorozat első vakcináját a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül neki
felróható okból nem adatja be.

III. rész
Záró rendelkezések

7. §

(1)

Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 22/2009. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet.

Vantara Gyula

Dr. Szvercsák Szilvia

polgármester

jegyző

