
Budapest Fő város X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat tüdőgyulladás elleni védőoltás 
beszerzésére idősek otthonában elhelyezett 
ellátottak számára 

A képviselő-testület a 2700/2010. (XII.l6.) számú határozatában felkérte a polgármestert, 
vizsgáltassa meg, hogy mekkora költséggel biztosítható a tüdőgyulladás elleni oltás az idősek 
otthonában elhelyezett ellátottak számára. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lajtai Perenené a vezetése alatt működő 
átmeneti gondozóházban és idősek otthonában lakók körében felmérte az igényeket, és 58 fő 
ellátott részére igényel tüdőgyulladás elleni védőoltást. 
A Pneumovax 23 injekció a pneumacoccus által okozott tüdőgyulladás betegség 
megelőzésére szolgáló oltóanyag, amelyhez orvosi vény ellenében jut a beteg. 
Az oltóanyag ára vény ellenében, támogatással 2070 Ft. 

Az injekciót az intézmény orvosa írja fel és adja be az otthon lakóinak, így az nem kerül 
külön költségbe. 
Az oltóanyagat az Önkormányzat rendeli meg, és a szállító által benyújtott számla ellenében 

teljesít. 

Tekintettel az igénybevevők számában fennálló bizonytalanságra az oltóanyag beszerzésnél a 
jelenleg szükséges mennyiség (58 db) bekerülési költségét felülterveztük a későbbi igények 
kielégítése céljából. Az ellenérték megfizetése a megrendelt és leszállított termék mennyisége 

alapján történik. 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület az oltások költségének biztosítására 140 OOO Ft-ot 
hagyjon jóvá a képviselő-testület működési célú általános tartalék kerete terhére. 

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság a 2011. marems Ol-jei ülésén tárgyalja, a hozott 
határozatról a Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 



Határozati javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által működtetett Idősek Otthonában és az átmeneti 
gondozóházban elhelyezett ellátottak tüdőgyulladás elleni prevenciójára 140 OOO Ft összeget 
biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalék kerete terhére. Felkéri a 
polgármestert az oltással kapcsolatos feladatok megszervezésére. 
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