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Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület 2009. október 19-ei ülésén 306/2009.(X.19.) számú
önkormányzati határozatával fogadta el „Új korszak – Dombóvár” címet viselő
polgármesteri programomat.
A programban célkitűzésként szerepel, hogy a három év alatti kisgyermeket nevelő
személyek számára ingyenessé kívánjuk tenni a városi tömegközlekedésben való
részvételt, amely egyben a szociális ellátási formák bővítését is jelenti.
A programban megfogalmazott másik célkitűzés volt, hogy önkormányzatunk
egészségügyi prevenciós és egészség-megőrzési feladatai körében, a méhnyakrák
megbetegedést megelőző védőoltás támogatását bevezesse.
A fenti feladatok megvalósítására teszek javaslatot jelen előterjesztésben.
Az előkészítő munka során figyelembe vettük azt is, hogy a fenti támogatási formákat
a szociális rendszer keretében lévő ellátásként célszerű nyújtani, mivel a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 1. számú
melléklet 1.3. pontja szerint a helyi önkormányzat által a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott átmeneti segélyek adómentesek.
Ahhoz pedig, hogy Képviselőtestület által biztosított támogatás valóban segítséget
jelentsen az arra jogosultaknak, az ellátási formát úgy célszerű szabályozni, hogy az
adófizetési kötelezettséget ne jelentsen.
A fentiek indokolják, hogy a kismamák utazási támogatása, illetve a méhnyakrák
elleni védőoltás támogatása a helyi szociális rendeletben, az átmeneti segélyek
körében, annak változataiként kerüljenek szabályozásra.
I. A kismamák utazási támogatása
Javaslatom szerint az utazási támogatásban szociális rászorultság alapján
részesülnének az érintettek. Azoknak a szülőknek az ingyenes helyi autóbusz
közlekedését javaslom támogatni, akiknek 3 éven aluli gyermekük van és részükre a
Magyar Államkincstár jelenleg terhességi gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási
segélyt vagy gyermekgondozási díjat (továbbiakban: TGYÁS-t, GYES-t vagy GYEDet) állapított meg.
2009. decemberében végzett felmérésünk szerint a dombóvári lakóhellyel rendelkező 3
év alatti gyermekek száma 468 fő.
Az ingyenes autóbusz közlekedés megvalósítására az alábbi lehetőségek merültek fel:
1. a jogosult szülő részére, kérelemre, névre szóló havi bérlet biztosítása, a felnőtt
havi bérlet ára jelenleg: 3.730.-Ft
2. a megvásárolt autóbuszjeggyel számolna el hónap végén a szülő a hivatalban
és azt követően kerülne sor a kifizetésre. Egy jegy ára jelenleg: 175.-Ft.
Az autóbuszjeggyel való elszámolás bevezetését nem javaslom, mert felmerülhetne az
esetlegesen más személyek által vásárolt jeggyel történő visszaélés.

Az érintettek körében végzett felmérésünk szerint a szülők többsége a bérletes
megoldást választaná és én is ezt a megoldást javaslom az alábbi feltételekkel:
Az érintett családokból annak a személynek az ingyenes helyi autóbusz közlekedését
javaslom támogatni:
− akinek a nevére a Magyar Államkincstár TGYÁS-t, GYES-t vagy GYED-et
folyósít, és egyéb jövedelme nincs, abban az esetben,
− ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át.
A rendelettervezet szerint a kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájában kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a munkáltatói igazolást
TGYÁS, illetve GYED folyósításáról és igazolni kell a vele élő a gyermek
személyazonosságát és lakcímét.
A kérelemmel egyidőben nyilatkozatot kell tenni az igénylő szülőnek, hogy egyéb
jövedelme nincs.
Amennyiben a támogatást kérő szülőről utólag bebizonyosodik, hogy a fentieken kívül
más jövedelemmel is rendelkezik, a szülőt kötelezni kell a felhasznált útiköltség
visszatérítésére.
A beadott kérelmek alapján a Polgármesteri Hivatal ügyintézője megvásárolja a
bérletet, amelyet minden hónap 5. napjáig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodájában (ezzel egyidejűleg az előző havi támogatott bérletet le kell
adni).
Javaslom, hogy a beadott kérelem alapján az utazási kedvezményre való jogosultságot
3 hónap időtartamra lehessen megállapítani, tekintettel arra, hogy az érintettek köréből
kiesnek azok, akiknek a fenti ellátásokra vonatkozó jogosultsága lejár.
Kérem a Képviselőtestülettől a fenti javaslat elfogadását.
II. A méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
A támogatás bevezetésének célja, egyrészt a fertőzés megelőzése, másrészt annak a
biztosítása hogy anyagi okok miatt egyetlen dombóvári gyermek se essen el a
védelmet biztosító oltás lehetőségétől.
A méhnyakrák elleni védőoltás a legfrissebb klinikai kutatási adatok alapján magas
szintű és hosszantartó ellenanyagszintet tud generálni a HPV 16/18 vírustörzsei ellen.
A mért ellenanyag szintek az első oltás után még 6,4 évvel is 11-szeresen meghaladják
a természetes fertőzés után mért szinteket, a további HPV törzsek által okozott
esetleges elváltozások pedig a rendszeres szűréssel idejében felismerhetők,
megfelelően kézben tarthatók.
A méhnyakrák prevenció elsődleges módja, hogy védőoltással megelőzzük a HPVfertőzés lehetőségét.
Az oltás úgy fejti ki hatását, hogy megakadályozza a humán papilloma vírus (HPV)
rákkeltő típusai által kiváltott, esetlegesen méhnyakrákot okozó fertőzés kialakulását.
A méhnyakrák elleni védőoltások a természetes immunitást erősítik

Szakmai vélemény szerint a 13 éves lányok oltása javasolt, mert ez a korosztály még a
szexuális élet megkezdése előtt áll. Ennek a korosztálynak az immunrendszere már
megfelelően érett, és ebben a korban nincs egyéb oltás.
A védőoltás minden nőnek ajánlott korosztálytól és HPV státusztól függetlenül, az
alkalmazás feltétele az orvos javaslata.
A teljes körű védelemhez 3 adag vakcina beadása szükséges: 0, 1 és 6 hónapos
időpontokban.
Miért szükséges három adag?
Védőoltások alkalmazása során gyakori, hogy a teljes hatás elérése érdekében egynél
több adagra van szükség.
az első adag előkészíti az immunrendszert,
a második továbbfejleszti a védekezést,
a harmadik adag (hat hónappal az első oltás után) nagyon erős és tartós immunválaszt
vált ki, létrehozva ezzel a legjobb védekezést a jövőben esetlegesen előforduló
vírusfertőzéssel szemben.
Az oltás után a rendszeres szűrést ugyanúgy folytatni kell. A szűrés és a védőoltás
együttes alkalmazásával védekezhetünk leghatékonyabban a méhnyakrák ellen.
Hogyan adják be az oltást?
A védőoltások receptkötelesek, a háziorvos, a házi gyermekorvos és a nőgyógyász is
beadhatja.
Mennyibe kerül a méhnyakrák elleni védőoltás?
A méhnyakrák elleni védőoltásból 3 adag beadása biztosítja a megfelelő védettséget.
Az oltások egyenként kb. 30.000.-Ft-ba kerülnek.
Javaslatom szerint a védőoltásban azok a dombóvári lakóhellyel rendelkező, a kérelem
beadásának évében 13. életévüket betöltő leánygyermekek részesülnének, akiknek a
vele egy családban élő szülője, törvényes képviselője az oltást kéri és abba írásban
beleegyezik.
Városunkban 1997. január 01. és 1997. december 31. között született leánygyermekek
száma 95 fő.
Az oltás finanszírozásának a támogatására az alábbi alternatívákat terjesztem a
Képviselőtestület elé.
A. alternatíva
Az első adag vakcinát a törvényes képviselőnek kell fizetnie.
A 2. oltás megfizetése alól az önkormányzat mentességet ad annak a kérelmezőnek,
akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori
nyugdíjminimum 350 %-át. (A nyugdíjminimum összege jelenleg 28500,-Ft, annak a
350 %-a 99.750,-Ft.)
A 3. adag vakcinát az önkormányzat finanszírozza, úgy, hogy a termékforgalmazó
céggel kötött megállapodás alapján a cég a 3. adagra 100 % kedvezményt ad. Erre
vonatkozóan a rendelet elfogadását követően a gyógyszergyártó céggel megállapodást
kell kötni.

B. alternatíva
Az 1. és 2. adag vakcinát a törvényes képviselő és az önkormányzat finanszírozza felefele arányban, annak a kérelmezőnek akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át.
A 3. adag vakcinát ebben az esetben is az önkormányzat finanszírozza, úgy, hogy a
termékforgalmazó céggel kötött megállapodás alapján a cég a 3. adagra 100 %
kedvezményt ad.
C. alternatíva
Az első adag vakcinát a törvényes képviselőnek kell fizetnie, mely alól az
önkormányzat mentességet ad annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át.
A 2.-3. adag vakcinát az önkormányzat finanszírozza, úgy, hogy a termékforgalmazó
céggel kötött megállapodás alapján a cég a 3. adagra 100 % kedvezményt ad. Erre
vonatkozóan a rendelet elfogadását követően a gyógyszergyártó céggel megállapodást
kell kötni.
A kérelmeket mindhárom esetben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
kell leadni minden év március 31. napjáig. A törvényes képviselő fizetési
kötelezettsége esetén, a rá eső rész befizetése a feltétele az önkormányzati
támogatásnak. A vakcinákat minden esetben a forgalmazóval egyeztetve juttatjuk el az
érintett orvosokhoz.
A védőoltási program lebonyolítása során egy-egy adag vakcina beszerzési ára attól
függően is változhat, hogy az önkormányzat melyik finanszírozási módot választja. Az
erre vonatkozóan rendelkezésünkre álló árajánlatot csatolom az előterjesztéshez.
Az önkormányzati támogatás szükséges mértéke az idei évben az előzetes számítások
alapján a közbeszerzési értékhatár alatt van. Az oltóanyag beszerzését a Polgármesteri
Hivatal végzi. A nagyobb tételű beszerzés miatt várhatóan sikerül valamennyivel
alacsonyabb beszerzési árat elérni, mint ha a beoltandó személyek maguk vennék meg
az oltóanyagot, így valamelyest csökkenhet a támogatáshoz szükséges önkormányzati
forrás igény. Miután nem kötelező védőoltásról van szó, elképzelhető, hogy nem
minden szülő kíván élni a lehetőséggel, mely szintén csökkentheti a szükséges forrást.
Az oltás támogatásának bevezetését megelőzően a gyermekorvosok, iskolaorvosok,
iskolai védőnők bevonásával felvilágosító kampányt kívánunk indítani a betegség
megelőzése, és az oltás minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóváron felnövekvő
generációk egészségéért érzett felelősségtől vezérelve támogatja a HPV elleni
védőoltás támogatásának bevezetését a 13. éves leánygyermekek számára.
1. A Képviselőtestület felkéri a védőnőket, a gyermek- és háziorvosokat, hogy
folytassanak felvilágosító kampányt a betegség megelőzése, az oltás és a
támogatási lehetőség minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében.

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az oltási program

lebonyolításához szerezzen be árajánlatokat és a legelőnyösebb árajánlatot adó
forgalmazóval kössön a vakcinák beszerzésére szerződést.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Kérem a Képviselőtestületet döntését a HPV által okozott méhnyakrák elleni védőoltás
bevezetéséről, annak finanszírozásáról és a szociális rászorultságra való jogosultság
megállapításáról.
***
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől a rendeletmódosítás elfogadását.
Dombóvár 2010. február 11.
Patay Vilmos
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……./2010.(….) rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006.(V.1.) rendeletének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. §, 25. § (3)
bekezdés, 26. §, 32. § (3) bekezdés, 37/A § (3) bekezdés, a 37/D §, 38. § (1) és (9)
bekezdés, 43/B §, 45 §, 46. §, 47. § 50. § (2) bekezdés, 55. § (3) bekezdés és az 55/C §
szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzat szociális ellátásainak formáiról, a
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeiről, valamint érvényesítésének
garanciáiról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. §. (2) bekezdésében a természetbeni ellátások felsorolása kiegészül az
alábbi 8. és 9. francia bekezdéssel:
„(2) Természetbeni ellátások: …
- utazási támogatás
- méhnyakrák elleni védőoltás támogatása.”
2. §
A rendelet 4. § (1) bekezdésében a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását
az alábbi 9. és 10. francia bekezdéssel egészíti ki:
„(1) A Képviselőtestület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre
ruházza át: …
- utazási támogatás,
- méhnyakrák elleni védőoltás támogatása.”
3. §
A rendelet 5. § (4) bekezdésében az egyes ellátások igényléséhez felhasználható
nyomtatványok felsorolása kiegészül az alábbi 7. és 8. francia bekezdéssel:
„(4) …Az egyes ellátások igényléséhez felhasználható nyomtatványok: …
- Kérelem utazási támogatáshoz:
9. számú melléklet szerinti kérelem,
- Kérelem méhnyakrák elleni védőoltás támogatásához:
10. számú melléklet szerinti kérelem.”
4. §
A rendelet Természetbeni juttatásokról szóló IV. fejezete kiegészül az alábbi 19/A. §sal:
„19/A. §
Utazási támogatás

(1) Természetbeni

ellátásként autóbuszbérlet formájában biztosítható utazási
támogatás annak a személynek, akinek 3 éven aluli gyermeke van, TGYÁS-t,
GYES-t vagy GYED-et kap és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át ne haladja meg.
(3) Bérlet csak a dombóvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a.)
a TGYÁS-on, GYED-en lévő személy vonatkozásában a jogviszony
fennállásáról a kifizetőhely által kiállított igazolás,
b.)
a család jövedelemigazolását a rendelet 5. §-ban meghatározottak szerint,
c.)
nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a GYES mellett egyéb jövedelemmel nem
rendelkezik.
(6) A kérelmezőnek igazolnia kell a vele élő a gyermek személyazonosságát, életkorát

és lakcímét.
(7) A támogatott személy a kérelmet bármely hónap 15. napjáig nyújthatja be.

Támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától három hónap
időtartamra állapítható meg. Az autóbuszbérletet minden hónap 5. napjáig lehet
átvenni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. A határidő
elmulasztása a támogatás megszűnését vonja maga után.
(8) A kérelmező a jogosultság fennállásában bekövetkező változást 15 napon belül

köteles bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, a változás bekövetkezése napjáig
visszamenőleg köteles az autóbuszbérlet árát visszafizetni.”
5.§
A rendelet Természetbeni juttatásokról szóló IV. fejezete kiegészül az alábbi 19/B. §sal:
„19/B. §
A HPV elleni védőoltás támogatása
(1) Célja, hogy az egészségmegőrzés keretében, az önkéntesség és az egyéni felelősség
hangsúlyozásával támogassa a Humán Papilloma Vírusok (a továbbiakban HPV)
által okozott méhnyakrák megbetegedések elleni védekezést a kiskorú gyermekek
egészségének megóvása érdekében.
(2) Támogatásra jogosult az a leánygyermek, aki a kérelem benyújtásának évében tölti
be a 13. életévét.
(3) Nem igényelhet támogatást az, akinek törvényes képviselője a védőoltás
beadásához írásban nem járult hozzá, továbbá az sem, akinek beoltása orvosilag
ellenjavalt.

(4) Az oltás beadása iránti kérelmet az adott év március 31-ig kell benyújtani. E
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(5) A támogatás mértéke megegyezik az Önkormányzat által beszerzett védőoltás ára
és a törvényes képviselő által a (6) bekezdés szerint fizetendő saját erő
különbségével.
A.
alternatíva
(6) A törvényes képviselő által fizetendő az 1. oltás. A humán papilloma vírus elleni
védekezés támogatásaként a 2. és 3. vakcina árának megfizetése alól
természetbeni juttatásként az Önkormányzat mentességet ad annak a
kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
éri el a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át.
B.
alternatíva
(6) A törvényes képviselő által fizetendő az 1. és 2. oltás térítési díjának 50 %-a. A
humán papilloma vírus elleni védekezés támogatásaként az 1. és 2. vakcina
árának 50 %-a és a 3. vakcina árának megfizetése alól természetbeni
juttatásként az Önkormányzat mentességet ad annak a kérelmezőnek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori
nyugdíjminimum 350 %-át.
C.
alternatíva
(6) A humán papilloma vírus elleni védekezés támogatásaként az 1., 2. és 3. vakcina
árának megfizetése alól természetbeni juttatásként az Önkormányzat
mentességet ad annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át.
(7)

Egy gyermek csak egy szükséges oltási - sorozathoz jogosult támogatásra.

(8) A 2. és 3. oltáshoz a törvényes képviselőnek igazolnia kell az előző oltás beadását.
(9) Amennyiben a törvényes képviselő neki felróható okból a következő oltást, illetve
oltásokat nem adatja be a gyermekének, és az oltássorozathoz a (6) bekezdésben
foglalt támogatást megkapta, a támogatás összegét köteles az Önkormányzatnak
visszafizetni. Kivételt képez, ha a gyermek a betegsége miatt nem kaphatja meg az
oltásokat, illetve ha a család elköltözött Dombóvárról.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviselő jogosult
benyújtani a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

(10)

A kérelemhez csatolni kell:
a) a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát,
b) az oltás beadására vonatkozó orvosi javaslatot,
c) a család jövedelemigazolását a rendelet 5. §-ban meghatározottak szerint.
(11)

(12) A kérelem beadásával egyidejűleg igazolni kell a gyermek személyazonosságát,
életkorát és lakcímét.”

6. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet kiegészül egy új 9. melléklettel, mely jelen rendelet 1. számú
mellékletét képezi.
(2) A rendelet kiegészül egy új 10. melléklettel, mely jelen rendelet 2. számú
mellékletét képezi.
(3) A rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2010. február 22.
Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. számú melléklet

KÉRELEM
UTAZÁSI TÁMOGATÁSHOZ
I.

1.

Személyi adatok:
A kérelmező személyi adatai:

Neve: ……………………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………..
Lakóhelye:……………………………Tartózkodási helye: ……………………
Állampolgársága: ………………………TAJ száma: ………………………
Ellátása:* TGYÁS (terhességi-gyerekágyi segély)
GYED (gyermekgondozási díj)
GYES (gyermekgondozási segély)
*(A folyósított ellátást alá kell húzni)
Nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt ellátáson kívül más jövedelemmel nem
rendelkezem.
2. A három éven aluli kiskorú(k) adatai, aki(k) részére a támogatást igényli.
Név: ……………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………
Állampolgársága: ……………………TAJ száma: ……………………………
Név: ……………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………
Állampolgársága: ……………………TAJ száma: ……………………………
Név: ……………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………
Állampolgársága: ……………………TAJ száma: ……………………………

A kérelmezővel családban együtt élő közeli hozzátartozók fenti kiskorúakon kívül:
Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező és a vele családban élő közeli hozzátartozók egy havi jövedelme
forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező Házastársa
(élettársa)

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

1 főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………. Ft/hó.

Gyermekei

A kérelemhez csatolni kell:
− munkáltatói igazolás a kérelmező részére folyósított TGYÁS-ról

(terhességi-gyerekágyi segély), GYED-ről (gyermekgondozási díj),
− a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről,
illetve rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat,
− 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
− munkanélküli esetében a munkaügyi központ igazolását.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Dátum: ...........................................
................................................
kérelmező aláírása

2.számú melléklet
KÉRELEM
HPV elleni védőoltás támogatáshoz

I.
1.

Személyi adatok:
A kérelmező (törvényes képviselő) személyi adatai:

Neve: ……………………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………..
Lakóhelye:………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………….
Állampolgársága: ………………………TAJ száma: ………………………….
2. A kiskorú adatai, aki részére a támogatást igényli.
Név: ……………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………..
Állampolgársága: ……………………TAJ száma: ……………………………

A kérelmezővel családban együtt élő közeli hozzátartozók :
Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező és a vele családban élő közeli hozzátartozók egy havi jövedelme
forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező Házastársa
(élettársa)

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

1 főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………. Ft/hó.

Gyermekei

A kérelemhez csatolni kell:
− az orvos javaslatát a védőoltás beadásához,
− a családban élőknek a kérelem beadását megelőző havi nettó
jövedelméről,
illetve
rendszeres
pénzellátásáról
szóló
jövedelemigazolásokat,
− 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
− munkanélküli esetében a munkaügyi központ igazolását.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Hozzájárulok, hogy fent nevezett kiskorú gyermekem részére a HPV elleni
védőoltást beadják.

Dátum: ...........................................
................................................
kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

Dombóvár, Polgármesteri Hivatal

Kovács Enikő
Kiemelt Kapcsolatok Képviselője
GlaxoSmithKline Kft.
Tel: 06-30/950-7687

GlaxoSmithKline Kft.
MOM Park, Gesztenyés Torony
Csörsz u. 43.
1124 Budapest

Tárgy: Védőoltási program javaslat
Dombóvár

Tel: (06-1) 225-5300
Fax: (06-1) 225-53-41
www.gsk.hu

Tisztelt Képviselő –testület!
Örömmel vettük érdeklődésüket a védőoltások, mint prevenciós lehetőség iránt. Az eddig
rendelkezésre álló adatok alapján összeállítottunk Önöknek egy javaslatot, mellyel segítséget
szeretnénk nyújtani az Önkormányzatnak egy védőoltási program lebonyolításában.
Az alábbi táblázatokban foglaltuk össze a méhnyakrák elleni védőoltásra vonatkozó ajánlatunkat.
A táblázatban egy korcsoportnyi, 1996.január 1 és december 31.között született, 100 kislánnyal ,
teljes önkormányzati finanszírozás mellett számoltunk:

Termék
Méhnyakrák
elleni védőoltás
(Cervarix)
Méhnyakrák
elleni védőoltás
(Cervarix)
Összesen

Mennyiség
(adag)

Ajánlati bruttó
egységár*
(Ft/adag)

Ajánlati bruttó
összérték* (Forint)

Patika áron számolt
összérték (Forint)

200

29 800,-

5 960 000,-

5 960 000,-

100

0,-

0,-

2 980 000,-

5 960 000,-

8 940 000,-

300

(*Az ár tartalmazza az 5 % ÁFA-t. Árajánlatunk 60 napig érvényes.)
A felajánlott kedvezmény mértéke: 2 980 000.-Ft
•

1 kislány oltási költsége az önkormányzat számára: 59 600.- Ft / 3 adag.

Részleges önkormányzati finanszírozás esetén, ahol a szülő fedezi az első oltás árát (bruttó 19
900,- Ft), és az önkormányzat finanszírozza a második és harmadik oltás költségeit, 100 kislány
esetén ajánlatunk a következő képpen alakul:
Termék
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
szülő általi
finanszírozás
(1. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
önkormányzati
finanszírozás
(2. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzati
finanszírozás
(3. adag Cervarix)

Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzat általi
finanszírozás
100 kislány esetén
Összesen:

Mennyiség
(adag)

Ajánlati bruttó
egységár*
(Ft/adag)

Ajánlati bruttó
összérték* (Forint)

Patika áron
számolt
összérték
(Forint)

100

19 900,-

nem az
önkormányzat
költsége

100

19 900,-

1 990 000,-

100

19 900,-

1 990 000,-

2 980 000,-

200

19 900,-

3 980 000,-

5 960 000,-

2 980 000,-

2 980 000,-

(*Az ár tartalmazza az 5 % ÁFA-t. Árajánlatunk 60 napig érvényes)
•
•

Az önkormányzat felé felajánlott teljes kedvezmény mértéke: 1 980 000.-Ft
A szülők felé felajánlott teljes kedvezmény mértéke: 990 000.-Ft

•

Ilyen finanszírozási forma mellett a részvételi arány kb. 50 %-os, tehát az
önkormányzat költsége kb. 1 990 000.-Ft lenne

Részleges önkormányzati finanszírozás esetén, ahol a szülő fedezi az első oltás árát (bruttó 29
800,- Ft), és az önkormányzat finanszírozza a második és harmadik oltás költségeit, 100 kislány
esetén ajánlatunk a következő képpen alakul:

Termék
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
szülő általi
finanszírozás
(1. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
önkormányzati
finanszírozás
(2. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzati
finanszírozás
(3. adag Cervarix)

Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzat általi
finanszírozás
100 kislány esetén
Összesen:

Mennyiség
(adag)

Ajánlati bruttó
egységár*
(Ft/adag)

100

29 800,-

nem az
önkormányzat
költsége

2 980 000,-

100

29 800,-

2 980 000,-

2 980 000,-

100

0,-

0,-

2 980 000.-

2 980 000,-

2 980 000,-

100

Ajánlati bruttó
összérték* (Forint)

Patika áron
számolt
összérték
(Forint)

(*Az ár tartalmazza az 5 % ÁFA-t. Árajánlatunk 60 napig érvényes)
•

Az önkormányzat felé felajánlott teljes kedvezmény mértéke: 2 980 000.-Ft

•

Ilyen finanszírozási forma mellett a részvételi arány kb. 40 %-os, tehát az
önkormányzat költsége kb. 1 192 000.-Ft lenne

Részleges önkormányzati finanszírozás esetén, ahol a szülő fedezi az első oltás árát (bruttó 19
900,- Ft), és az önkormányzat finanszírozza a második és harmadik oltás költségeit, 200 kislány
esetén(2 korcsoport, 1996.01.01.-1997.12.31. között született kislányok) ajánlatunk a következő
képpen alakul:

Termék
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
szülő általi
finanszírozás
(1. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
önkormányzati
finanszírozás
(2. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzati
finanszírozás
(3. adag Cervarix)

Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzat általi
finanszírozás
200 kislány esetén
Összesen:

Mennyiség
(adag)

Ajánlati bruttó
egységár*
(Ft/adag)

Ajánlati bruttó
összérték* (Forint)

Patika áron
számolt
összérték
(Forint)

200

19 900,-

nem az
önkormányzat
költsége

200

19 900,-

3 980 000,-

200

19 900,-

3 980 000,-

5 960 000,-

400

19 900,-

7 960 000,-

11 920 000,-

5 960 000,-,-

5 960 000,-

(*Az ár tartalmazza az 5 % ÁFA-t. Árajánlatunk 60 napig érvényes)

•
•

Az önkormányzat felé felajánlott teljes kedvezmény mértéke: 3 960 000.-Ft
A szülők felé felajánlott teljes kedvezmény mértéke: 1 980 000.-Ft

•

Ilyen finanszírozási forma mellett a részvételi arány kb. 50%-os, tehát az önkormányzat
költsége kb. 3 980 000.-Ft lenne

Részleges önkormányzati finanszírozás esetén, ahol a szülő fedezi az első oltás árát (bruttó 29
800,- Ft), és az önkormányzat finanszírozza a második és harmadik oltás költségeit, , 200 kislány
esetén ( 2 korcsoport, 1996.01.01.-1997.12.31. között született kislányok) ajánlatunk a következő
képpen alakul:

Termék
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
szülő általi
finanszírozás
(1. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás,
önkormányzati
finanszírozás
(2. adag Cervarix)
Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzati
finanszírozás
(3. adag Cervarix)

Méhnyakrák elleni
védőoltás
önkormányzat általi
finanszírozás
200 kislány esetén
Összesen:

Mennyiség
(adag)

Ajánlati bruttó
egységár*
(Ft/adag)

200

29 800,-

nem az
önkormányzat
költsége

5 960 000,-,-

200

27 531,-

5 506 200,-

5 960 000,-

200

0,-

0,-

2 980 000.-

5 506 200,-,-

5 960 000,-,-

200

Ajánlati bruttó
összérték* (Forint)

Patika áron
számolt
összérték
(Forint)

(*Az ár tartalmazza az 5 % ÁFA-t. Árajánlatunk 60 napig érvényes)
•

Az önkormányzat felé felajánlott teljes kedvezmény mértéke: 3 433 800.-Ft

•

Ilyen finanszírozási forma mellett a részvételi arány kb. 40%-os, tehát az
önkormányzat költsége kb. 2 202 480.-Ft lenne

Az első ajánlat – melyben a teljes finanszírozást vállalja át az önkormányzat – egy sokkal szélesebb
körű elérést biztosít, hiszen azok számára is elérhetővé teszi a védőoltást, akik egyébként nem
tudnák megengedni maguknak anyagi nehézségeik miatt. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy itt
van igazán értelme a vakcinációnak, hiszen ezek a családok vannak a legjobban kiszolgáltatva, ők
azok, akik nem tudnak erre áldozni és valószínűleg köztük vannak azok az édesanyák is, akik kevésbé
járnak el/vesznek részt a nőgyógyászati szűrővizsgálatokon, így ezt a hagyományt nem fogják tudni
átadni leány gyermekeiknek sem.
A részfinanszírozásos ajánlat – amelyben a szülő vállalja az első oltás költségét – egy olyan ajánlat,
amely már behatárolja, hogy kik tudnak részesülni az önkormányzat által adott lehetőségből. Ezt akkor
érdemes választani, ha az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkre szabottak, és ennek ellenére
szeretne valamekkora segítséget nyújtani a szülőknek ezen probléma megoldásában.

Ezzel a programmal elérik az oltott leánygyermekek családjait, jelentős anyagi terhet vesznek le a
szülők válláról és a „gondoskodó, védelmező” szerepükben megerősítik a szülőket és nagyszülőket
egyaránt. Ösztönzik a többi szülőt a preventív gondolkodásban.
A termék mellett az alábbi szolgáltatásokkal tudjuk még segíteni programjukat:
•

Az oltóanyagot adott címre, adott napon szállítjuk le ellenszolgáltatás nélkül.

•

Ütemezett szállítás (akár több megadott címre is) és a szállítás napjától számított fizetési
határidők. A fizetési feltételeknél teljes mértékben figyelembe vesszük az Önök igényeit.

•

A lakossági és orvosi tájékoztatást előadásokkal, szóróanyagokkal és tájékoztató levelekkel
tudjuk segíteni.

•

Mivel több adag biztosítja a hosszútávú védettséget, SMS emlékeztető rendszeren keresztül
hívhatják fel az oltottak figyelmét a második/harmadik oltás esedékességének időpontjára,
hogy ne feledkezzenek el róla, elkerülve ezzel további tájékoztató levelek kiküldésének a
költségét.

•

A prevenciós program sajtó megjelenéseiben igény esetén segítséget nyújtunk és a Település
kezdeményezésének publicitást biztosítunk az általunk használt média felületeken is.

•

Felzárkóztató program: A településen élő 13 évesnél idősebb lányoknak, hölgyeknek
kedvezményes vakcina vásárlásra biztosítunk lehetőséget. 90.000.-ft helyett 59 600.-ft-ért
juthatnak védőoltáshoz

A program megvalósításának menetére a következő javaslatot tennénk:
•

Szerződéskötés a szállítási időpontok és mennyiségek megbeszélésével.

•

Kivitelezésben résztvevő orvosok tájékoztatása egy személyes beszélgetés keretén belül, ahol
lehetőség teremtődik a folyamatok átbeszélésére és a felmerülő kérdések megválaszolására.

•

Lakossági figyelemfelkeltés a téma irányában – PR cikkek a helyi sajtóban a betegség
kialakulásáról, a veszélyeztetettekről és a védekezés lehetőségeiről, internetes tartalom
felhelyezése az EÜ szolgáltató, illetve a település honlapjára.

•

Az érintett korcsoportok szüleinek tájékoztatása az Önkormányzat szerepvállalásáról egy levél
formájában. A levél tartalmára vonatkozóan a következőket javasoljuk: egy beleegyező
nyilatkozat csatolását, mely tartalmazza a szülő jóváhagyását a gyermek beoltására; egy 2
hetes határidő kijelölését, amely alatt jelentkezhet, ha igénybe kívánja venni az oltást; egy

gyermekorvosi ajánlást az oltás hasznosságáról; egy vagy több elérhetőséget, ahol felteheti az
oltással kapcsolatban felmerülő kérdéseit (javasoljuk a kivitelező orvos megjelölését).
•

Igény szerint, az oltandók szüleinek akár egy tájékoztató előadás megszervezése is
beilleszthető a programba, ahol személyesen is feltehetik a kérdéseiket (ennek időpontját az
előbb említett levélben lehet ismertetni).

•

Szülők kiértesítése az első oltás időpontjáról. (A többi időpontra már nem szükséges értesítő,
ezt megoldja az SMS emlékeztető rendszer.)

Ez a program egy javaslat, bármilyen ötlet esetén rugalmasan változtatható Dombóvár igényeinek
megfelelően. Amennyiben kérdése lenne a leírtakkal kapcsolatosan, kérem forduljon hozzám
bizalommal! Remélem, javaslatunkkal segítségére lehetünk!
Mellékletben csatoltuk még a méhnyakrák elleni vakcináció korcsoport kiválasztásában szerepet játszó
szempontrendszert és a méhnyakrák elleni védőoltásról egy rövidebb összefoglalót. A későbbiekben,
igény szerint, még további anyagokkal tudjuk segíteni a programot – szülői, orvosi tájékoztató levél,
sajtóközlemény, szak- és laikus cikkek.
Budapest, 2010. január 7.
Üdvözlettel,
Kovács Enikő
Kiemelt kapcsolatok képviselője

1. sz. melléklet
Életkori ajánlás a közfinanszírozott méhnyakrák elleni oltáshoz:
Az alábbiakban foglaltuk össze a megjelent irányelvekben megfogalmazott, valamint eddigi
tapasztalatainkra épülő javaslatainkat azon életkori korcsoport kijelölésére, ahol a méhnyakrák elleni
vakcináció közpénzekből történő finanszírozása indokoltnak és költséghatékonynak véleményezhető:
A klinikai vizsgálatok alapján a 10-15 éves korcsoportban az ellenanyag szintek az oltási sor
beadása után kétszer magasabbak voltak, mint a 15-25 éves oltott korcsoportban, és tartósan
magasabbak is maradtak (1). Ezért a lehető legerősebb ellenanyagválasz kialakítása / elérése
céljából immunológiai szempontból a 10-15 éves korosztály immunizációja ajánlott
elsődleges célcsoportként.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2006-ban a HPV vakcinákról kiadott ajánlásában
azt javasolja, hogy a védőoltást ideális esetben a szexuális élet megkezdése előtt, azaz a
HPV fertőzésen még át nem esett fiatal korosztályú lányoknak kellene biztosítani (2).
Az Európai Betegség Megelőzési Központ (ECDC) javaslata alapján a szexuálisan még nem
aktív lányokat ajánlott kampányoltás (pl.: iskolai program) keretében oltani. Ezen lányok
korcsoportja országonként eltérhet, de nagy átlagban a 12-15 éves életkorra tehető (3).
Az Európai Genitális Fertőzéseket és Daganatokat Kutató Szervezet (EUROGIN) már 2006os ajánlásában a fiatal, szexuális életet még nem élő lányok korcsoportját jelölte meg a
HPV-elleni vakcináció elsődleges célcsoportjaként (4).
Az Amerikai Immunizációs Programot Irányító Társaság (ACIP=Advisory Committee on
Immunization Practices) ajánlását az Amerikai Szülész-Nőgyógyász Kollégium (ACOG=
American College of Obstetricians and Gynecologists) is támogatja, miszerint a
méhnyakrák ellenes prevenciót a 9-15 éves korú lányokon érdemes elkezdeni – mind
szakmai, mind egészség-gazdasági szempontból (5).
Elsősorban a szexuálisan még nem aktív korosztálynak ajánlja a védőoltást a Szülészeti és
Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság hazai módszertani közleménye is (6).
A szülők és a gyermekek minél jobb együttműködésének elérése érdekében érdemes olyan
korcsoportot választani, ahol nincsen más kötelező kampányoltás (12-13 éves
korcsoport).
Az oltási sorozat ajánlott ütemezése 0, 1, 6 hónap (az első és második oltás között egy, míg
a vakcina második és harmadik adagja között öt hónapnak kell eltelnie). Ebből adódóan a
nyári szünetet az öt hónapos időszakra javasolt időzíteni, így az első oltást legkésőbb április
végén – május elején ajánlott elkezdeni.
Általános iskolai korcsoport választásánál nagyobb valószínűséggel biztosítható, hogy az
azonos osztályba járó helybéli és környékbeli kislány egyaránt megkapja az oltást, hiszen a
településen túli iskolaválasztás elsősorban az idősebb korosztályra jellemző.
A fentiek alapján a 12-13 éves korosztályban, az Önkormányzat lehetőségeihez és az adott
korcsoportban lévő leánygyermekek száma alapján javasolnánk meghatározni az oltandók körét.
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2. sz. melléklet
A méhnyakrák elleni védőoltásról
A méhnyakrákot 99%-ban a human papilloma vírus (HPV) rákkeltő típusai okozzák, szexuális
úton való terjedéssel. A vírusnak több mint 100 típusa van. A legtöbb alacsony kockázatú és nem
okoz daganatot. A magas kockázatú (rákkeltő) típusok fertőzése esetén kezelés hiányában a
rendellenesen működő sejtek méhnyakrákot idéznek elő.
A védőoltás új és hatékony módszer a méhnyakrák megelőzésére, illetve kockázatának
csökkentésére. Az oltás úgy fejti ki hatását, hogy megakadályozza a humán papillomavírus (HPV)
rákkeltő típusai által kiváltott, esetlegesen méhnyakrákot okozó fertőzés kialakulását. A védőoltás,
amely a HPV 16-os és 18-as onkogén törzsek ellen véd, világszerte a méhnyakrákok több mint 70%-át
előzheti meg. Közel 100%-os védelmet biztosít az ezen kórokozókkal összefüggésbe hozható
méhnyak-rendellenességek ellen, a további HPV törzsek okozta esetleges rendellenességek pedig a
rendszeres szűréssel idejében felismerhetők és megfelelően karban tarthatók.
GSK méhnyakrák elleni vakcinája (Cervarix) az egyetlen, ami a védőoltásban jelen levő új
típusú, modern vívőanyaggal (adjuvánssal) magas szintű és hosszan tartó ellenanyag választ tud
generálni, biztosítva ezzel a hatékony, hosszú távú védelmet.(1) Mindkét leggyakoribb rákkeltő
törzs (16, 18) ellen mért ellenanyagszintek még 6,4 évvel az első oltás után is 11-szeresen
meghaladják a természetes fertőzés után mért szinteket.(2) Ezen adatok, a klinikai vizsgálatok alapján
emlékeztető oltás szükségessége eddig nem merült fel a Cervarix vakcinával kapcsolatban.
A HPV 16, 18-as törzsek mellett a következő két leggyakoribb és legagresszívabb törzs (HPV 45, 31)
által okozott átmeneti fertőzések ellen is specifikus keresztvédelmet nyújt a védőoltás.(3) Ezzel a
Cervarix vakcina 4 rákot okozó törzs ellen biztosít nagyfokú védelmet.
A teljes oltási sor három adagból áll a méhnyakrák elleni védőoltásoknál, az első és a harmadik
adag között fél évnek kell eltelnie.
A védőoltás minden nőnek ajánlott korosztálytól és HPV státusztól függetlenül, az egyetlen
feltétele a szexuálisan aktív lányoknál/hölgyeknél az oltást megelőző egy éven belül készült negatív
citológiai (méhnyak szűrési) lelet. Az oltás után a rendszeres szűrést ugyanúgy folytatni kell. A szűrés
és a védőoltás együttes alkalmazásával védekezhetünk leghatékonyabban a méhnyakrák ellen.
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