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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete 

a humán papillomavírus elleni védőoltás támogatásáról 

Hatályos, egységes szerkezetben 2019. február 1. napjától 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§  A rendelet1 hatálya kiterjed a tatai állandó lakóhellyel rendelkező és a  törvényes 

képviselővel együttesen, életvitelszerűen is a településen lakó  fiú gyermekekre, akik 

az adott évben töltik be 13. életévüket. 

 

 

2.§ (1)1 Tata Város Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére természetbeni 

juttatásként biztosítja a HPV elleni védőoltás második  vakcináját. 

 

(2)2 Tata Város Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére a HPV elleni védőoltás 

mindkét  vakcináját térítésmentesen biztosítja azon gyermek részére, aki után szülője 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

(3) Nem kaphat támogatást az a gyermek, akinek törvényes képviselője a védőoltás 

beadásához nem járult hozzá, vagy akinek a védőoltás orvosilag ellenjavallt vagy az 

(1) bekezdésben foglalt esetben a gyermek törvényes képviselője az első védőoltás 

megtérítését és beadatását nem igazolja. 

 

(4) A kérelmeket Tata város polgármestere bírálja el. 

 

(5) E rendeletben meghatározott védőoltás fedezetét az önkormányzat az éves 

költségvetésében állapítja meg. 

 

 

3.§ (1)3 A tárgyévi védőoltásra vonatkozó felhívást a polgármester minden év február 28-ig 

levélben küldi meg az érintettek részére. 

 

(2)4 A HPV elleni védőoltásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a törvényes 

képviselő az 1. melléklet szerinti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő esetén a 2. melléklet szerinti nyomtatványon nyújthatja be, minden év 

március 31-ig a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.   

 

 

                                                           
1 A rendelet megalkotásának napja: 2018. március 28. 
1 Módosította az 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. február 1. napjától. 

2 Módosította az 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. február 1. napjától. 
 
3 Módosította az 1/2019.(I.31.) önk. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. február 1. napjától. 
 
4 Módosította az 1/2019.(I.31.) önk. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. február 1. napjától. 
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4. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Michl József 

polgármester 

 Dr. Kórósi Emőke 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete a humán papillomavírus elleni  

védőoltás támogatásáról 

 

Részletes indokolás  

 

Az 1. és 2. §-hoz 

 

A képviselő-testület fontosnak tekinti az egészségügyi biztonságérzet megteremtését, ezért 

továbbra is fenntartja a korábban bevezetett védőoltási támogatások rendszerét.  A fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2014. szeptember l-jén hatályba lépett 7. § (5) bekezdése 

szerint a humán papillomavírus ellen a 12. életévüket betöltött és az általános iskola 7. 

évfolyamát végző lánygyermekek meghatározott oltási rend és az orvosszakmai szempontok 

figyelembevételével, a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos által térítésmentes 

védőoltásban részesíthetők. Eszerint az önkormányzat által biztosított oltásra jogosultaknak a 

méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott köre leszűkült a fiúgyermekekre. Jelen rendeletben foglaltak 

szerint az önkormányzat a továbbiakban is változatlan feltételek mellett biztosítja a 

fiúgyermekek humán papillomavírus elleni oltását. 

 

 

A  3. §-hoz 

 

 A támogatás feltételeit tartalmazza.  

 

A  4. §-hoz 

 

 

Az  önkormányzati rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 
 


