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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hazánkban 2020. elején megjelent SARS-CoV-2 (Covid-19) koronavírus elleni 

járvány teljes egészében átalakította az életünket, új kihívások elé állítva az 

önkormányzatokat is. 

A védekezés legjobb módja a védőoltás, amely 2021. éve eleje óta rendelkezésre áll. 

A kezdeti sikerek ellenére Magyarországon a beoltottak aránya Európa utolsó 

harmadában kullog, minden kormányzati törekvés ellenére. A rendelet célja az ezen 

való javítás – helyben, a helyi önkormányzat eszközeivel!  

Sajnálatos módon a Dombóvárra vonatkozó oltottsági arány nem ismert, mivel a 

kormány a települési szintű oltottsági adatokat nem hozza nyilvánosságra, de 

valószínűleg az országos átlagnál rosszabb 

Mivel Dombóvár Város Önkormányzata „oltáspárti”, ezért támogatási programjával 

növelni kívánja az oltási hajlandóságot, hogy a lakosság minél nagyobb része 

szerezzen védettséget a vírus ellen – illetve a vírussal való megfertőződésének minél 

enyhébb lefolyása legyen. 

Az egészségvédelmi támogatást olyan dombóvári lakhellyel rendelkező személyek 

igényelhetik, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, tehát 85.500 Ft-ot vagy egyszemélyes 

családok esetén a 400%-át vagyis 114.000 Ft-ot, és 2022. február 28-ig beadatják 

mindkét védőoltást, illetve a Jansen oltás esetében egyet. A kérelem benyújtásának 

határideje 2022. március 15.   

Tapasztalatok szerint különösen az alacsony jövedelmű családok esetében a különböző 

védőoltások felvételének hatékony ösztönző ereje a jutalmazás. 

A támogatásnak ez a módja azért is kívánatos, mivel az oltás nem csak a beoltott 

személyt, hanem annak környezetét, így a többi városlakót is védi és az egészségügy 

leterheltségének csökkenése pedig minden dombóvári lakos számára pozitív 

következményekkel jár. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. 

  



 

A jogalkotásról szóló 20210. évi CXXX. törvény 17§ (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodő részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 

előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásai: 

A rendeletmódosítás egy új támogatási forma bevezetése, mellyel az önkormányzat 

városunk lakóit egészségük megőrzésére ösztönzi, a kormányzati intézkedésekkel 

összhangban a járvány elterjedtségét csökkenti. Gazdasági hatása nehezen becsülhető. 

Költségvetési szempontból többlet költséget jelent az önkormányzat részére, mely 

azonban a 2022. évi költségvetésben kigazdálkodható. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi 

következményei: 

A rendeletalkotásnak a környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségi következményei 

jelentősek – növekedhet az átoltottság, ezáltal a vírus terjedése visszaszorulhat, az 

egészségügyi ellátórendszer leterheltsége csökkenhet.  

 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, mivel új támogatási forma kerül 

bevezetésre, az ügyfelek számának növekedése várható. 

 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkotásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a hivatal keretén belül 

rendelkezésre állnak. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendeletmódosításra az új támogatási forma bevezetése miatt van szükség. 

 

 

 

Tigelmann Péter 

települési képviselő 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021.(….) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 1§ (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 25 § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 

45. § (5) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132 § (4) bekezdésében és 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli  el: 

 

1. § 

 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II.29) önkormányzati rendelet a következő 

13/A.§-al egészül ki: 

13/A § 

 

(1) A Képviselő-testület a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző egyszeri 

10.000 Ft összegű támogatást biztosít minden dombóvári lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező nagykorú személynek, aki a kérelem beadásának napjáig mindkét 

védőoltást felveszi (illetve egy oltást – Jansen - amennyiben az teljes védettséget 

nyújt.)  amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300%-át, egy fős család háztartás esetén a 

400%-át.  

 

(2) Az egészségvédelmi támogatási kérelem 2022. január 1-től 2022. március 15-ig 

nyújtható be kizárólag személyesen az eredeti oltási igazolások bemutatásával a 

Polgármesteri Hivatalban. 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 


