BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-ei ülésére
a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Gelencsér Ferenc

dr. Németh Mónika

Gelencsér Ferenc

alpolgármester

jegyző

alpolgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. év első negyedévében hazánkban is megjelent SARS-CoV-2 (Covid-19) koronavírus
okozta járvány, ami tartós, eddig nem ismert feladatokat és kihívásokat jelentett az
önkormányzatok számára

is.

Mára

nyilvánvalóvá

vált,

hogy a járvány egy

időre a

mindennapjaink részévé válik, amelyre önkormányzati szinten is készülni és reagálni kell.
A hatékony és biztonságos védőoltás a

legjobb

módja annak,

hogy megfékezzük a

világjárványt. A koronavírus elleni védőoltás nem kötelező, a jogszabályok szerint ma a
lakosság nagy része számára, így a kerületi lakosok és a 12 év feletti gyermek számára is
önkéntes. A Kormány 2021. tavasszal bevezetett - kifejezetten az elhalálozások számának

csökkentése és az egészségügyi ellátórendszerek tehermentesítése céljából kidolgozott - oltási
programja megtorpant, az új beoltottak száma országosan elenyésző. A jelenlegi helyzetben az
Önkormányzat

részéről

indokolt

a

koronavírus

elleni

védőoltás

felvételére

ösztönző

intézkedések foganatosítása, annak érdekében, hogy Budapest I. kerület eddig be nem oltott
lakosai közül még a tél előtt minél többen jelentkezzenek a vakcinára a fertőzöttségi adatok
csökkentése érdekében. A

más járványos megbetegedésekkel

kapcsolatos

nemzetközi

tapasztalatok alapján, elsősorban az alacsony jövedelmű lakosság körében, az ösztönzés
hatékony eszköze, ha valamilyen jutalmat kapnak azok, akik vállalják az oltást.

Ennek szellemében

indokoltnak tartom,

hogy az

Önkormányzat támogatási

program

kidolgozásával ösztönözze az oltakozási hajlandóságot, célul tűzve ki, hogy a lakosság minél
szélesebb körben fogadja el és vegye fel a rendelkezésre álló oltóanyagokat.

Továbbá a fentiek megvalósítása érdekében szükségesnek tartom a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló Budapest I.
kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2015.

(11.27.)

önkormányzati

rendeletének módosítását is, akként, hogy kerüljön bevezetésre a koronavírus elleni védőoltás
felvételére

ösztönző

egyszeri

tízezer

forint

összegű

támogatás

(a

továbbiakban:

egészségvédelmi támogatás).

Az egészségügyi támogatás idei kifizetésének fedezete a szociális támogatások költségvetési
soron rendelkezésre áll, továbbá az egészségügyi támogatás 2022. évben történő kifizetésére
ezen összeg költségvetésbe történő tervezése szükséges.

A javasolt egészségvédelmi támogatás részletes feltételei az alábbiak:
1.

Az egészségvédelmi támogatás - a koronavírus elleni védőoltás általános kötelező
igénybevételéről szóló jogszabály hatályba lépésének napjáig - a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
fogalomnak megfelelő család (továbbiakban: család) bármelyik nagykorú tagja
kérelmére nyújtható lenne, ha

a) a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) a család nagykorú tagjai 2021. december 31. napjáig mindkét oltást felveszik, illetve egy
oltást, ha az a típus teljes védettséget biztosít, és
c)

a család valamennyi tagja a Budapest I. kerületi - lakcímkártya szerinti - állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

2.

Az egészségvédelmi támogatásra a család akkor is jogosult lenne, ha az oltással nem
rendelkező nagykorú családtag orvosi igazolással támasztja alá, hogy az oltást
egészségügyi okból nem kaphatja meg, de a család többi nagykorú tagja teljesíti az 1. b)

pontja szerinti feltételt,
3.

Az 1. a) pontja szerinti havi jövedelemként a kérelem benyújtásakor a kérelem
benyújtását megelőző havi nettó jövedelemnek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
Lili. törvény szerinti közvetlen bírósági letiltással csökkentett összege lenne figyelembe
vehető, továbbá a letiltást hitelt érdemlően lenne szükséges igazolni,

4.

Az

egészségvédelmi

támogatás

iránti

kérelmet

kizárólag

személyesen,

formanyomtatványon és az eredeti oltási igazolás bemutatásával lehetne benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban, 2022. január 15. napjáig,
5.

Az egészségvédelmi támogatás postai úton vagy banki átutalással kerülne kifizetésre a
megállapítástól számított 15 napon belül,

6.

Az egészségvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezéseket a 2021. január 1. óta
felvett koronavírus elleni védőoltás(ok)ra is alkalmazni kell.

Az előny bevezetésekor mérlegelni kell, hogy az nem okoz-e hátrányos megkülönböztetést.
Ezért javasolom, hogy nemcsak azok az alacsony jövedelmű családok kaphassák meg a
támogatást, akik a rendelet elfogadása után oltanák be magukat, hanem azok is, akik már
korábban felvették az oltást. Fontos hangsúlyozni, hogy az oltás a beoltott személyen túl a
környezetét is védi, segít elérni a nyájimmunitást, így az oltást már korábban felvevők számára
is indokolt az egészségvédelmi támogatás biztosítása. Azok pedig, akik ennek hatására altatják
be magukat, védettek lesznek, és így az Önkormányzat eléri a célját.

Utalni kívánok arra, hogy jelen javaslat alapjául a „Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi
támogatást" bevezető előterjesztés szolgált. Budapest Józsefvárosi Önkormányzata idén
ősszel létrehozta nevezett - jelen előterjesztés tárgyával azonos tartalmú

10.000 Ft összegű

támogatását. 2021. november 8-ig összesen 179 józsefvárosi család kérvényezte ezt.

A részletszabályok kidolgozása

előtt, az irányok meghatározására, érdemben történő

részletezésre készült a jelen előterjesztés.

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó és annak elfogadásához egyszerű többség
szükséges, mely rendelkezések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv. ) 46. § (1) bekezdésén továbbá az

Mötv. 50 §-ából

levezethető főszabályon alapul.

A jelen előterjesztés sürgősségi indoka az ismételten egyre erősödő fertőzőttség és a
koronavírus okozta

halálesetek számának folyamatos növekedése. A döntéssel és az

egészségügyi támogatás bevezetésével ezen számok csökkentése lenne elérhető rövid időn
belül.

Mindezekre tekintettel
elfogadására.

kérem

a

t.

Képviselő-testületet

az

alábbi

határozati javaslat

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az
előterjesztésben foglalt egészségvédelmi támogatás tekintetében - a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseivel összhangban - a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2015.

(11.27.)

önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő.

Határidő: következő testületi ülés
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