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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az új típusú koronavírus okozta járvány első szakaszának nyáron vége lett, azonban
számos egészségügyi szakember figyelmeztet egy lehetséges második hullámra.
Kipróbált és megbízható vakcina hiányában a kormányzat és önkormányzatok akkor
járnak el helyesen, ha felkészülnek erre a hullámra — akkor is, ha jelenleg senki sem tudja
megjósolni, mikor és milyen erővel érhet el Magyarországra.
Az elmúlt hónapok fontos tanulsága volt, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel
csökkenthetjük a fertőzés veszélyét és lassíthatjuk a vírus terjedését — ezt idővel azok a
szervezetek is elismerték, amelyek kezdetben szkeptikusak voltak. Ezért javasoljuk a
felkészülés jegyében beszerezni azokat a maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőket, amelyek

egy esetleges második hullám terjedését lelassíthatják a kerületben. Mivel
Magyarországon az új típusú koronavírus jelenleg elsősorban idősotthoni és kórházi
fertőzésként van jelen — és a nemzetközi példák is azt igazolják, hogy zárt
intézményekben különösen hatékonyan terjed a vírus — mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy az időseket a lehető legkisebb veszélynek tegyük ki, illetve a (más
betegség miatt) kórházba kerülés esélyét csökkentsük.
Ezért a Budavári Önkormányzat támogatni fogja, hogy a szezonális influenza elleni
védőoltás minél több kerületi lakóhoz eljusson; ennek elsődleges eszköze a
kommunikáció, hiszen az oltás jelenleg is hozzáférhető a többség számára támogatott
formában. Emellett az előterjesztés támogatni kívánja a pneumococcus elleni védőoltást
(Pneumovax 23) beadását az új típusú koronavírus kapcsán különösen veszélyeztetett
csoportoknál: a 60 év felettiek, az egészégügyi és szociális rendszer dolgozói és a
krónikus betegségekben szenvedők esetében.
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának tájékoztatása alapján a
szezonális influenza elleni védőoltások nagy mennyiségben állnak a kerület
rendelkezésére, a lakosság széles köre ingyenesen oltható.
A hivatalos adatok alapján a pneumococcus elleni vakcina (Pneumovax 23) 5.000-6.000
Ft közötti áron érhető el.
Az orvos-szakmai ajánlás szerint védőoltást javasolt beadni az egészségügyben, szociális
szférában, gyermekintézményben dolgozóknak, krónikus betegeknek, időseknek,
nagyobb közösségek munkavállalóinak (pl.: rendvédelmi szervek), valamint olyan
kisgyermekes családoknak, ahol a családban krónikus beteg van.
A védőoltás a beadást követően 5 évig, esetenként akár élethosszig tartó védettséget
jelent.
Erre tekintettel indokolt, hogy a Budavári Önkormányzat kezdje meg a COVID - 19 vírus
esetleges második hullámára való felkészülést, tegye meg a szükséges intézkedéseket a
védőeszközök megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása érdekében, valamint
segítse elő a lakosság körében a szezonális influenza elleni védőoltás, és a Pneumovax
23 védőoltás minél szélesebb körű beadását.
Szintén indokolt, hogy megteremtse a védőoltásokkal kapcsolatos anyagi támogatások
lehetőségét, a támogatások formáit (mint díjmentesség és 50 %-os támogatás), és
megalkossa a támogatások megállapításának kereteit a veszélyeztett csoportok,
különösen:
— a 60 év feletti, 70 év feletti kerületi lakosok
— a kerületben élő krónikus betegek
— egészségügyi, és szociális szférában dolgozók
— a kerületi gyermekintézmények dolgozói
— a kerületben élő olyan kisgyermekes családok, ahol a családban krónikus beteg él
— nagyobb közösségek munkavállalói (mint a rendvédelmi szervek dolgozói)
számára.
Indokolt, hogy a Képviselő-testület 40 000 000 Ft (negyvenmillió forint) összegű
céltartalékot biztosítson Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

szóló 1/2020. (II. 28.) önkotmányzati rendelete 8. számú mellékletében a felsorolt
feladatok anyagi fedezetének megteremtése céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő—testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat
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I.
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Önkormányzat
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata

Képviselő-testülete

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi a COVID - 19 vírus esetleges
második hullámára való felkészülést, megteszi a szükséges intézkedéseket a
védőeszközök megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása érdekében,
elősegíti a lakosság körében a szezonális influenza elleni védőoltás, és a
Pneumovax 23 védőoltás minél szélesebb körű beadását, valamint a védőoltások
igénybevételéhez anyagi támogatást biztosít.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket a védőoltásokhoz nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályai, feltételrendszere kidolgozása érdekében.
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen határozat 1.
pontjában felsorolt feladatok anyagi fedezetének biztosítása céljából Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendelete 8. számú mellékletében 40 000 000 Ft (negyvenmillió
forint) összegű céltartalékot képez.
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