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Tisztelt Képviselő-testület!  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt hat év során – felismerve a megelőzés 
fontosságát - a 13 éves, tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező kislányok méhnyakrák elleni 
védőoltásának költségeit saját költségvetéséből finanszírozta és megszervezte a vakcinák házi 
gyermekorvosok részére történő szállítását.  

A védőoltás nem volt benne a nemzeti oltási programban, piaci áron történő megvétele azonban a 
legtöbb családi anyagi lehetőségeit jócskán meghaladta. Az oltóanyagot 2011. októberig az MSD 
Magyarország Kft. biztosította az évente megkötött szállítási szerződés szerinti ütemezéssel. Az MSD 
Magyarország Kft. átalakult, jogutódja az MSD Pharma Hungary Kft. A cég átalakulása a kislányok
oltását nem érintette, a cég jogutódjával is zökkenőmentes kapcsolatot alakítottunk ki. 

Az önkormányzati program keretében a 2008/2009-es tanévben 55 gyermek, a 2009/2010-es tanévben
51 gyermek, a 2010/2011-es tanévben 56 gyermek, a 2011/2012-es tanévben 53 gyermek, a
2012/2013-as tanévben pedig 45 gyermek szülei igényelték a térítésmentes vakcinát.

A Humán Papillomavírus elleni oltási rend az idei évben alapvetően megváltozott. A 23/2014. (III. 
24.) EMMI rendelettel módosított 19/1998. (VI. 3.) NM. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a Human
papilloma vírus ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött lánygyermekek a
házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos által térítésmentes védőoltásban részesíthetők. Az NM 
rendelet ezen szakasza 2014. szeptember 1-jén lép majd hatályba.

A megváltozott jogszabályi környezet szerint tehát 2014. szeptember 1-jétől a 12. életévüket betöltött, 
de 13. életévüket be nem töltött lányok szülei térítésmentesen kérhetik a méhnyakrák elleni védőoltást 
az iskolaorvostól vagy a házi gyermekorvostól.

A tavalyi évben városunkban a 2000. január 1. és 2000. december 31. között született kislányok oltása
történt meg. Az NM rendelet hivatkozott szövegét figyelembe véve az új oltási rend szerint a
térítésmentes oltásból kimaradnának a 2001. január 1. és 2001. szeptember 1. között született
kislányok. Jelenleg pontosan nem ismert, hogy az oltások igénylése és beadása milyen eljárásrend
szerint történik. Felvettük a kapcsolatot a népegészségügyi szakigazgatási szervvel, pontos
tájékoztatást azonban még ők sem tudtak adni, várhatóan majd a jogszabályhely 2014. szeptember 1-
jei hatályba lépése előtt fognak több információval rendelkezni. 

Annak elkerülése érdekében, hogy a 2001-es évben született kislányok egy része kimaradjon az
ingyenes oltásból, kikalkuláltuk, mennyibe kerülne, ha a 2001-ben született kislányok oltását a korábbi
évekhez hasonlóan az önkormányzat fizetné. Előzetesen kigyűjtöttük a Tapolca városban állandó 
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lakóhellyel rendelkező, 2001. január 1. és augusztus 31. között született leánygyermekek 
adatait. Eszerint a következő időszakban összesen 47 gyermek lesz érintett a méhnyakrák elleni 
védőoltásban. Egy személy oltása három részből áll, az oltóanyag ára oltásonként bruttó 17.325,- Ft-ba 
kerül az idén. Egy gyermek oltása tehát 51.975,- Ft költséget jelent.

Az előző években szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy sok szülő nem kéri gyermekének az 
ingyenes védőoltást. Tavaly például az oltással érintett 72 gyermekből 45 gyermek szülei kérték az 
oltás beadását. Minden bizonnyal idén is lesznek olyan családok, akik nem használják ki az
Önkormányzat által térítésmentesen biztosított oltóanyagot.

A kalkulált létszám ismeretében az oltóanyag előzetes bekerülési költsége (47 fővel számolva) 
maximum bruttó 2.442.825,- Ft, amely nem éri el a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
10-18. §-ában foglaltak szerinti szabályok alapján az egyszerű nemzeti eljárás értékhatárát. Az 
oltóanyag olyan speciális összetételű, 4 komponensű oltóanyag, amelyet Magyarországon kizárólag az 
MSD Pharma Hungary Kft. forgalmaz, így további ajánlatok beszerzésére nincs szükség, illetve nem
is lehetséges.

Tisztelt Képviselő-testület! 

Egy város vezetésének legfontosabb feladata a város működőképességének megőrzése, lehetőségeihez 
mérten a város fejlesztése, de nem hiányozhat a feladatok sorából a felnövekvő nemzedék 
egészségének megőrzése, illetve az egészséges élethez való hozzájutás biztosítása. Ezen utóbbi 
feladatunk megoldásának egyik lehetősége, ha az előzőekben említett korosztálynak, vagyis a 2001. 
évben született leánygyermekek számára térítésmentesen biztosítja a Humán Papillomavírus elleni
védőoltást.  

A költségvetés tervezésekor a dologi kiadások terhére a tavalyi összeggel (3.000.000,- Ft) beterveztük
a védőoltás finanszírozásának költségeit. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja a 2001-ben született tapolcai leányok
méhnyakrák elleni védőoltását. A védőoltás anyagi 
fedezetét a Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3/1. melléklet
működési költségvetési kiadások, dologi kiadások 
jogcímének terhére biztosítja maximum bruttó 2.442.825,-
Ft összeg erejéig.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az
oltóanyag biztosítására a szállítási szerződést az MSD 
Pharma Hungary Kft-vel és a Gyógyszerszállító Kft-vel
megkösse.

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2014. május 15.

Császár László
polgármester


