Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, 10. §
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 37/B. § (3) bekezdésében, 37/D. (3)
bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3)
bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében,
58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)
bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, a 148. § (7) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A R. 5. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 40
%-ban elvesztette és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek
(továbbiakban: szakértői bizottság) az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és
hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy”
2. §
A R. 23. §-a az alábbi, d) ponttal egészül ki:
„d) természetbeni ellátásként a társadalombiztosítás által nem finanszírozott HPV és C csoportú
Neisseria meningitidis elleni védőoltások.”
3. §
A R. az alábbi, 23/A §-al egészül ki:
„(1) A 23. § (1) bekezdés d) pontban foglaltak szerinti térítésmentes védőoltás nyújtható a
tárgyévben április 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
a) HPV elleni – 3 oltásból álló - védőoltás vonatkozásában: a tárgyévben 13. életévét betöltő
leánygyermek részére,
b) C csoportú Neisseria meningitidis okozta invazív fertőzések megelőzésére adandó oltóanyag
vonatkozásában a tárgyévben 1., 2. és 3. életévüket betöltő fiú- és leánygyermek részére,
akinek szülője/törvényes képviselője kéri a térítésmentes védőoltást.
(2) A tárgyévi védőoltásokra való felhívást a Polgármester hirdetményben teszi közzé. A
térítésmentes védőoltásokra irányuló kérelmeket a hirdetmény közzététele után lehet benyújtani az
adott évre vonatkozóan.
(3) A térítésmentes védőoltások beadása a Szegedi Tudományegyetem szervezésében történik.
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(4) A térítésmentes védőoltásokra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított 3 hónapon belül a védőoltást igénybe kell venni, illetőleg a védőoltások igénybe vételét
meg kell kezdeni, ennek hiányában a jogosultság megszűnik.
(5) A jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmek elbírálása - a rendelkezésre álló oltóanyag
erejéig - a beérkezés sorrendjében történik.”
4. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult
ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző
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