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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. 
Önkormányzatunk példamutató kezdeményezésként évekig támogatta a 13. életévüket 
betöltött tapolcai kislányok hepatitis elleni védőoltását. Az oltásprogramot az MSD Pharma 
céggel közösen bonyolítottuk le éveken keresztül. A méhnyakrák elleni védőoltás időközben 
bekerült a nemzeti oltási programba, így azt a lányok most már térítésmentesen kapják. 
 
A Képviselő-testület a 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános testületi ülésén úgy döntött, 
hogy folytatja egészségprevenciós programját, melynek keretében a 12 hónapos életkorukat 
betöltött, de közösségbe még nem járó gyermekeknek térítésmentesen biztosítja a 
bárányhimlő elleni védőoltást. 
 
A bárányhimlő a bölcsődés, óvodás korú gyermekek között az egyik leggyakoribb fertőző 
betegség. Cseppfertőzéssel terjed és nagyon ragályos. Az esetek többségében magától 
meggyógyul, viszont nem ritka a szövődmények kialakulása egyébként egészséges 
gyermekeknél is. A közhiedelemmel ellentétben tehát nem enyhe betegségről van szó, hiszen 
előre nem kiszámítható, hogy kinél fog szövődményt okozni és kinél nem. A bárányhimlő 
szövődménye lehet a hólyagos bőr felülfertőződése, tüdő-, szívizom-, máj-, ízületi- vagy 
agyvelőgyulladás, valamint a kisagyat érintő jóindulatú gyulladás, mozgáskoordinációs zavar, 
és stroke is.  
 
A bárányhimlőt okozó vírus, a varicella zoster fertőzőképessége igen nagy. Amennyiben egy 
családban valaki megfertőződik, igen nagy valószínűséggel a többi családtag is beteg lesz. A 
felnőttkori bárányhimlő, valamint a második, harmadik családtag fertőzése súlyosabb 
lefolyású, több hólyaggal jár, hosszabb ideig tart, szövődménnyel járhat, ezért kisgyermekes 
családoknál javasolt a védőoltás beadása. 



 

A vírus a betegség elmúlásával nem távozik a szervezetből, hanem megbújik a gerincvelő 
melletti idegdúcokban, és felnőttkorban, illetve időskorban olyan hatásokra, melyek az 
immunrendszer legyengülését okozzák – pl. stressz, daganatos megbetegedések -, aktiválódik 
és övsömört okoz. A gyermekorvosok tájékoztatása szerint az utóbbi években egyre több a 
szövődménnyel járó bárányhimlős megbetegedés, ezért ők kifejezetten ajánlották az oltási 
programban való részvételt.  
 
Hazánkban kétféle védőoltás érhető el a bárányhimlő ellen. Mindkettő legyengített varicella 
vírusokat tartalmaz. Az oltás ellenanyag képződést indít el a szervezetben, ami véd a 
megbetegedéssel szemben. A vakcina beadása a 12 hónapnál idősebb, de közösségbe még 
nem járó gyermekek számára ajánlott. Tekintettel arra, hogy az óvodai nevelésben való 
részvétel a hatályos jogszabályok alapján három éves kortól kötelező, az oltás beadása az egy 
évesnél idősebb, de három évesnél fiatalabb, közösségbe még nem járó gyermekek számára 
javallott. Az optimális védettség eléréséhez két oltóanyag beadása szükséges. A két oltás 
között legalább hat hétnek kell eltelnie. Mint a legtöbb vakcina, a bárányhimlő elleni 
védőoltás sem nyújt teljes védelmet a betegség ellen, azonban ha már beoltott betegeknél 
jelentkezik a bárányhimlő, az általában nagyon enyhe lefolyású, kevesebb kiütés jelentkezik, 
láz nélkül, a szövődmények pedig megelőzhetők.  
 
A 2016-os program keretében a 2013. június 1. és 2015. június 30. között született gyermekek 
oltását végeztük el. Tavaly a 2015. július 1. és 2016. december 31., a 2018-as program 
keretében pedig a 2017. január 1. és 2017. december 31. között született gyermekek szülei 
kérhették az önkormányzat által finanszírozott vakcina beadását. 
 
2018. év elején arról értesültünk, hogy kötelező lesz Magyarországon a bárányhimlő elleni 
védőoltás, a vakcina 2019. január 1-jétől bekerül az életkorhoz kötött, ingyenes védőoltások 
közé. Ezen információ birtokában Tapolca Város Önkormányzata Képiselő-testülete a 2019. 
évi költségvetésében, az előző évek gyakorlatával ellentétben, nem tervezett e célra forrást. 
Az előzetes információkkal ellentétben a 12/2019. (VII.3.) EMMI rendelet alapján csak a 
2018. július 31-e után született gyermekeknek biztosítja ingyen az állam a vakcina beadását, a 
2018. január 1. és 2018. július 31. között született gyermekek kimaradnak e körből. 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes igényfelmérést végeztünk a 
jogszabályban meghatározott határnapot megelőzően született gyermekek körében. A 
beérkezett igények alapján 76 ampulla oltóanyag beszerzésével, önkormányzati támogatással 
ingyen megkaphatnák a védőoltást, ezáltal védetté válhatnának e fertőző betegséggel 
szemben. Tekintettel arra, hogy a fertőző betegségek közel felét a bárányhimlő adja, 
javaslom, hogy pozitív döntéssel biztosítsunk forrást a vakcinák beszerzésére, ezáltal is 
csökkentve a bárányhimlő kialakulásának kockázatát. 
 
Három tapolcai gyógyszertártól kértünk árajánlatot a vakcina beszerzésére: a Pelikán 
Patikától, a Centrum Patikától és az Aranymozsár Patikától. Az ajánlatkérésünkre egy 
árajánlat érkezett, a Pelikán Patikától (Hajgatóné és Társa Bt.). A benyújtott árajánlat 
érvényes, és az ajánlati kiírásnak megfelel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 
 
 



 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. január 1. és 2018. július 31. közötti időszakban 
született tapolcai gyermekek részére a bárányhimlő elleni 
védőoltást térítésmentesen kívánja biztosítani.  
 
A védőoltás megvásárlásának anyagi fedezetét bruttó 
800.000,- Ft, azaz bruttó Nyolcszázezer forint 
keretösszeg erejéig a Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 3.1 melléklet 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 
kiadások jogcím terhére történő átcsoportosítással 
biztosítja.  
 
A vakcinák beszerzésével az egyetlen érvényes 
árajánlatot benyújtó Hajgatóné és Társa Bt-t bízza meg. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az oltóanyag beszerzésére 
irányuló megállapodás aláírására.  
 
 
Határidő:  2019. december 15. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 

Tapolca, 2019. december 5. 
 
            Dobó Zoltán 
           polgármester 


