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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. eleje óta rendelkezésre áll. 

A kezdeti sikerek ellenére Magyarországon a beoltottak aránya Európa utolsó 

harmadában kullog, minden kormányzati törekvés ellenére. 

A kormány az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (2) -ben lehetőséget adott arra, hogy 

önkormányzati fenntartású intézményeknél a fenntartó önkormányzat szerinti település 

polgármestere elrendelheti a munkavállalók részére a védőoltás kötelező felvételét. 

Ezzel a lehetőséggel néhány budapesti kerület után 2021. 11. 29.-én élt is Kaposvár 

Város polgármestere – 2022. január 31-ben határozta meg az érintett munkavállalók 

részére a védőoltás felvételének végső határidejét. 

A 2021. november 30-ai testületi ülésen megkérdeztem polgármester urat arról, hogy 

követi-e polgármestertársa példáját. A válasz nemleges volt. 

Az önkormányzati ülés óta a Magyarországon Covid-19 vírusban elhunytak száma 

tovább emelkedett, ezért kérném Dombóvár Város képviselő-testületével 

egyetértésben polgármester urat, hogy a kormány 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 

(2) -ben biztosított lehetőséget felhasználva rendelje el a kormányrendeletben foglaltak 

alkalmazását a jogszabályban meghatározott önkormányzati fenntartású 

intézményeknél (polgármesteri hivatal, óvodák, bölcsőde, a Dombóvári ESZI, 

DKSZK) 2022. január 31-jei határidővel. 

Indoklásként remélem elegendő, ha leírom, hogy az előterjesztés elkészítése előtti 

hétvégén (2021.12.03.-04.-05.) 489 honfitársunk hunyt el, 22.699 fertőződött meg, 

mialatt az első oltásukat felvevők száma mindösszesen 14.000-vel nőtt. A legalább 1 

oltással beoltottak száma 6.159.926 fő. Sajnálatos módon a Dombóvárra vonatkozó 

oltottsági arány nem ismert, mivel a kormány a települési szintű oltottsági adatokat 

nem hozza nyilvánosságra, de ez valószínűleg az országos átlagnál rosszabb. 

 

Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot 

megállítsuk.  

 

Éljünk vele! 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának-képviselő testülete felkéri polgármester urat, 

hogy az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet (2) -ben biztosított lehetőségével élve 

rendelje el a fenti kormányrendeletben foglaltak alkalmazását az önkormányzati 

fenntartású intézményeknél, 2022.január 31-jei határidővel. 
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