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Tisztelt Jegyző Úr!
Zimán András önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés a) pont, valamint Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019.(XII.13.) önkormányzati
rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) 76. §
(1) bekezdés alapján a tartandó képviselő-testületi ülésre az alábbi
határozati javaslatot
terjesztem elő.
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatás bevezetésének
lehetőségét és módját,
II. felkéri a Hivatalt, hogy készítse elő a bevezetéshez szükséges rendelet módosítást
III. felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a
döntés meghozatalához szükséges előterjesztést.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.”
INDOKOLÁS
A rászoruló idősek által igénybe vehető, tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatásra kérjük önöket.
A kutatások azt mutatják, hogy a tüdőgyulladás az egyik leggyakoribb halálok az idősek körében –
amellett, hogy önmagában is rendkívüli kockázata van, a szív- és cukorbetegekre különösen nagy
veszélyt jelent. Egyik kiváltója lehet a pneumococcus (streptococcus pneumoniae) baktérium, ami
minden életkorban okozhat súlyos betegségeket – a tüdőgyulladáson kívül középfül-, arcüreg- vagy
agyhártyagyulladást, sőt, akár vérmérgezést, gennyes ízületi gyulladást is –, a legveszélyeztetettebbek
azonban az öt év alattiak és a 65 év felettiek.
A gyermekeknek az állam 2014 óta ingyen biztosítja a pneumococcus elleni vakcinát a kötelező oltási
rend részeként, ám időskorban is ajánlott mindenkinek a védőoltás, hiszen a baktérium által okozott
fertőzések gyakorisága és ezzel együtt a halálozási arány a kor előrehaladtával meredeken emelkedik.
Ennek fontosságát felismerve javasoljuk, hogy a képviselő-testület vállalja át a Soroksáron élő, 65 év
feletti, idősektől a tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeit, a következőképpen.
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A védőoltás árának 100 % -os visszatérítését igényelhetik:
Soroksáron bejelentett lakóhellyel rendelkező 65. életévüket betöltött tüdőbetegséggel,
cukorbetegséggel, daganatos betegséggel (a továbbiakban: krónikus betegséggel) élő személyek,
akiknél az egy főre jutó kereset nem haladja meg a százezer forintot.
A védőoltás árának 50 %-os visszatérítését igényelhetik:
Soroksáron bejelentett lakóhellyel rendelkező, 65. életévüket betöltött személyek, akiknél az egy főre
jutó kereset nem haladja meg a százezer forintot.
Utalni kívánok arra, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati képviselő a
képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát.
Utalni kívánok továbbá arra, hogy az SzMSz 76. § (1) bekezdése szerint bármely képviselőnek joga
van önálló képviselői indítvány előterjesztésére.
Megjegyezni kívánom, hogy fent nevezett határozati javaslat megfelel az SzMSz. 52. §-ban
meghatározott feltételeknek.
Kérem a t. Jegyző Urat, hogy az SzMSz. 76. § (2) bekezdés szerint fenti határozati javaslatot
törvényességi észrevételével együtt a döntéshozatalra jogosult elé terjeszteni szíveskedjék.
Budapest, 2020. október 21.
Tisztelettel:
Zimán András
önkormányzati képviselő
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