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 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből három        fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
 

 

 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin  települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három   igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin  
települési képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  

 
 

1./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójához 
való csatlakozásról és pályázat kiírásáról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
2./ Bejelentések. 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 

 

Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi 
fordulójához való csatlakozásról és pályázat kiírásáról 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Önkormányzatunk a tavalyi évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.  
A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására azért volt szükség, mert az eredeti 
kiírás alapján az önkormányzatok 2012. október 15-ig dönthettek arról, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. 
Ezt a határidőt meghosszabbították 2012. október 26-ra. A határidő hosszabbításról 
viszont csak a képviselő-testületi ülés összehívását követően 2012. október 11-én 
szeretünk tudomást, ezért az ülést már nem kívántam elnapoltatni. 
 
Megkéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy ismertesse Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódóan a tudnivalókat. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. 

Hantos Község Önkormányzata tavalyi évben csatlakozott először a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
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 A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: 

1.      A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, 
hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb 
ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat 
által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 
összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A támogatás legkisebb összege 1.000 
Ft./hó  

2.      A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel  kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 
fedezendő ösztöndíj összegét.  

3.      Intézményi támogatás:  
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már 
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat 
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben 
– az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy 
főre eső maximuma a 2012. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott 
hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató 
után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi 
ösztöndíjrész) 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.  

A helyi önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. 
Az Önkormányzatnak a pályázati rendszerben való részvétele önkéntes, melyhez való 
csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a 
Nyilatkozat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
nyomtatvány aláírásával történhet, mely postára adásának határideje 2012. október 26.  
 A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójában a települési 
önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus 
pályázati rendszerhez, a külön erre a célra kifejlesztett Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (Eper-Bursa ) 
történő csatlakozást is magában foglalja, az elektronikus pályázati rendszer 
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok és a 
pályázók részére is. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem 
írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem 
bírálhatnak el. 
Változást jelent, hogy az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt 
követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi 
felelősséget vállalva – jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat 
benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az 
ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a 
korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap 
szociális mezőit elektronikusan bővíthetik valamint a kötelező mellékletek listáját is 
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kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa 
rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a  pályázók által 
elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon 
az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és 
elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben. 

 
A pályázat kiírásának határideje: 2012. október 26. A pályázatot az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési 
önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, 
hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben 
történjék.  

 
A csatlakozást követően a pályázatot az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
tartalommal kell kiírni. 
 
Hangyál Csaba  települési képviselő:  
 
Véleménye szerint az idei évben is csatlakoznunk kellene a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Véleménye szerint is folytatni kell és csatlakoznunk kell Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. A pályázók fiatalok, szerinte nem fog nekik 
gondot okozni, hogy interneten kell kitölteni a pályázati adatlapokat. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójához való csatlakozásról és pályázat 
kiírásáról  szóló  előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

99/2012.(  X. 12. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 
 

Döntés a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
2013. évre történő csatlakozásról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati 
fordulójához.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a felsőoktatási 
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. 
évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat, és a pályázatokról hozott 
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onki/tonkbelep.aspx internet címen 
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a 
szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására, valamint az 
„A”, és „B” típusú pályázatok kiírására. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. október 26./csatlakozási nyilatkozat megküldés 
       2012. október 26. /pályázat kiírása 
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2. napirend 

 
Bejelentések. 

 
1. Döntés a Hantos községben állandó lakóhellyel rendelkező, 10-18 év 

közötti nők, leány gyermekek  részére   kedvezményes árú HPV elleni 3 
védőoltás költségeihez 2012. évben nyújtott támogatásról  

 
A tájékoztatókat és a határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai megkapták, 
írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Fischer József polgármester:  

 

Mindenki előtt ismert , hogy a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV vírus ellen létezik 
védőoltás. 

A HPV (humán papillómavírus) egy igen gyakori vírus, amelynek több mint 100 típusa 
ismert. A méhnyakrák kialakulásáért az esetek túlnyomó részében a HPV vírusok felelősek. A 
méhnyakrák Magyarországon a halálozási statisztikát figyelembe véve - a mellrák után - a 
leggyakoribb daganatos betegség a nők körében, amely évről évre igen nagy számban szedi 
áldozatát. Ezért van óriási jelentőséget annak, hogy sikerült olyan HPV elleni vakcinát 
kifejleszteni (Silgard vagy más néven Gardasil, illetve a Cervarix, amely csaknem 100%-os 
védelmet nyújt a méhnyakrákot okozó HPV vírusokkal szemben (HPV 16, 18 típusok). A 
Silgard emellett a HPV 6 és 11 típusú vírusok ellen is védelmet nyújt, amely vírusok a nemi 
szerveken kialakuló szemölcsökért felelősek (condyloma acuminatum). 

Szerencsére a HPV vírusok elleni vakcinák jelentőségét egyre többen ismerik fel, és mind 
többen élnek a méhnyakrák megelőző védőoltás adta lehetőséggel. 

A védettséghez 3 adag oltóanyagra van szükség.  

 

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a HPV elleni védőoltásnak köszönhetően igen 
nagymértékben lecsökken egy esetlegesen kialakuló méhnyakrák veszélye, és a védettség 
több mint 5 évig fennáll. Elképzelhető, hogy ez az időtartam sokkal több, mint öt év, de az 
ilyen irányú klinikai tapasztalatok még nem állnak rendelkezésre. 
 
Az emberek egészségének megőrzése kiemelt fontossággal bír. mellyel lakóink is tisztába 
vannak.  

Ugyanakkor a HPV elleni védőoltás teljes költsége  oltásonként 30.000 Ft , a védettséghez 
három oltóanyag kell, így a teljes költsége 90.000 Ft. Ezen felül oltásonként 1000 Ft oltási 
díjat is meg kell fizetnie a védőoltást kérőnek, mellyel együtt már 93.000 Ft-ban kerül a 
védettség elérése. Ez az összeg sajnos a legtöbb ember számára a jelen gazdasági helyzetben 
megfizethetetlen. Sajnos egyelőre Magyarországon az OEP még nem támogatja a HPV 

vírus elleni vakcinákat.  

 

Önkormányzatunk már a  korábbi években is fontosnak tartotta, hogy a HPV elleni védőoltás 
lehetőségéhez való hozzáférés anyagi akadályait valahogy elhárítsa és valamilyen formában 
támogatást biztosíthasson különösen az ajánlott korosztály a 12-16 éves korosztályú lakóink 
számára. 

Részt vettünk HPV vírus elleni oltás támogatása érdekében pályázaton is, mely sajnos akkor 
nem nyert. 
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Éppen ezért örültünk meg annak az „akciónak”, miszerint az egyik HPV védőoltást gyártó cég 
indított egy olyan kampányt, melynek keretében a 3 oltóanyag 90.000 Ft árát 45.000 Ft 
csökkentette. Felvettük a kapcsolatot Dr. Steer Katalin helyettesítő háziorvossal, 
gyermekorvossal, aki konzultált a gyártóval és szakmai véleménye szerint is hasznos lenne, 
ha minél több ember különösen a 12-16 éves korosztályba tartozó lányok megkapnák az 
oltást. 

Ismerve a településünk lakói anyagi helyzetét arra gondolt, és javasolja, hogy  az 
Önkormányzat – figyelemmel Dr. Steer Katalin gyermekorvos szakmai tanácsaira is  a 14-18 
éves korosztályba tartozó állandó lakóhellyel rendelkező lányok számára egy oltóanyag, az 
utolsó  – 15.000 Ft/ fő/ oltóanyag  árának kifizetését valamint a 3 oltás beadási díját , a 3000 
Ft/fő vállalja át, az ehhez szükséges fedezetet a tartalék terhére hagyja jóvá . A szülőnek  
gyermeke védettsége így az oltási díjjal együtt eredetileg 93.000 Ft helyett 30.000 Ft-ba 
kerülne és remélhetőleg több gyermek  kaphatná meg a védőoltást és vele együtt a 
védettséget. Településünkön állandó lakóhellyel rendelkező 14-18 évek korosztályba tartozó 
lányok létszáma: 22 fő, ha mindegyik szülője igényli a támogatást és  vállalja a 30.000 Ft –ba 
kerülő másik két vakcina  árának megfizetését is, akkor az önkormányzat számára ez 396.000 
Ft-ba kerülne. 

Természetesen így is előfordulhat, hogy még mindig nem tudja egy-egy szülő a 30.000 Ft/fő 
díjat kifizetni, különösen ha egy családba több gyermek is az érintett korosztályba tartozik. 
Ebben az esetben még mindig kérhetnek rendkívüli gyermekvédelmi támogatást vagy 
átmeneti segélyt , melynek odaítélését a Szociális Bizottság végzi. 

Gondolkodik azon is, hogy esetleg kibővíthetnénk a kört és nemcsak a 14-18 éves állandó 
lakóhellyel rendelkező lányok számára biztosítanánk ezt a lehetőséget, hanem a 18-22 éves 
korosztályba tartozók részére is lehetővé tennénk a támogatást.  

Megkéri  az általa előterjesztett HPV elleni védőoltások támogatásával kapcsolatban  
képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 

Jónak tartja a kezdeményezést , de úgy gondolja nem felfelé, hanem lefelé kell 
bővíteni a támogatottak körét. A HPV ellenes védőoltásokat általában még a nemi élet 
megkezdése előtt, vagy ahhoz közeli időpontban érdemes beadatni, 3 részletben - az első oltás 
után 1-2 hónappal, majd 6 hónap múlva. Amennyiben már nemi életet élő páciens szeretné az 
immunizáló védőoltást beadatni, úgy egy részletes - a szexualitást érintő - anamnézis felvételt 
követően, negatív HPV teszt esetén adhatják be a védőoltást. 

Mind két oltóanyag esetén a gyártó ajánlása szerint (Silgard illetve a Cervarix az első oltást 
követően még további két oltásra van szükség. A Silgard esetében először 2 hónap elteltével, 
majd innen számítva további 4 hónap múlva kell megismételni az oltást, a Cervarix esetében 
pedig az első oltás után 1 hónap múlva, majd - szintén az első oltástól számítva - 6 hónap 
múlva kell megismételni a vakcina beadását. A védőoltást  a felkarba adják. Az oltást 
követően mellékhatásként előfordulhat láz és az injekció beadásának helyén kialakuló reakció 
(bőrpír, fájdalom, duzzanat). 
 A  védőoltás az általános iskola felső tagozatába járók esetén  leghatékonyabb. 
Véleménye szerint éppen  10- 11 éves korig toljuk ki a támogatottak körét, és a 10-11- 
18 év közötti korosztályba tartozó, állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek HPV 
vírus elleni védőoltásából az utolsónak az árával nyújtsunk támogatást. Azt is 
támogatni tudja, hogy a szülők terheit tovább csökkentve  az oltások beadási díját az 
összesen 3000 Ft-ot is vállalja át az Önkormányzat, nyújtson erre is támogatást. 
A hpvoltás.hu oldalon a most ismertetett támogatáshoz nagyon hasonló támogatásról 
olvasott, ott az első két oltás árát lehet közel féláron megvásárolni, a harmadik ára 
pedig kicsivel több 18.000 Ft körüli összegbe kerül. 
Megkérdezi, hogy a 10 és 14 éves korosztályba tartozók létszámával együtt mennyire 
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nőne a támogatottak köre? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A 10- és 18 év közötti állandó lakóhellyel rendelkező nők létszáma jelenleg 33 fő. 
Dr. Steer Katalin háziorvos, gyermekorvos szakmai véleménye is az, hogy a HPV 
elleni védőoltást jobb minél korábban, akár 10-11 éves korban beadatni, még a nemi 
élet megkezdése előtt, mert így hatékonyabb védelmet biztosíthatunk a 
gyermekeknek. 
A védőnő és a doktornő is felajánlotta, hogy segíti a munkákat azzal, hogy 
összeállítanak egy tájékoztató anyagot a védőoltással kapcsolatban, a lehetséges 
mellékhatásokról, az oltás menetéről, az oltások kedvezményes áráról  illetve magáról 
a HPV vírusról és az általa okozott méhnyakrákról. 
Ezt a tájékoztatót –függetlenül attól, hogy a képviselő-testület tud-e, akar-e 
támogatást nyújtani a védőoltások árához a szülőknek- eljuttatja a védőnő az 
érintettek részére. 
 
 Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
A védőnő tarthatna a HPV vírusról egy előadást is az érintettek részére, mert a 
szülőknek bizonyára lesznek kérdéseik, melyekre jó, ha egy szakember válaszol. 
Véleménye szerint 35 fő, a 10- és 18 év közötti, Hantoson állandó lakóhellyel 
rendelkező leányok  oltásának támogatásához különítsünk el egy oltóanyag árát, a 
15.000 Ft/fő összegben valamint s a három oltás oltási díját 3000 Ft összegben a 
tartalék terhére.  
Ezzel tudunk a leghatékonyabban segíteni. A következő évben pedig már lényegesen 
kevesebb összegből, a felnövekvő leendő 10 évesek oltását támogathatná az 
önkormányzat, persze csak, ha anyagi lehetősége ezt lehetővé teszi. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Jónak tartja a kezdeményezést, de véleménye szerint is inkább a 10- és 18 év közötti 
korosztály oltását támogassuk és jövőre akkor már lényegesen kisebb összeggel az 
akkori 10 évesek oltását támogathatjuk majd, ha lesz rá pénz. 
Úgy gondolja, hogy a 18 év felettiek  közözött többen már dolgoznak és a mostani 
gyártó által nyújtott kedvezménynek köszönhetően a 45.000 Ft+ 3000 Ft-ot már 
inkább ki tudják fizetni. 
Azon esetleg érdemes elgondolkodni, hogy a 18 év feletti, de még tanuló leányok 
oltását támogassuk-e, ha marad a most elfogadott támogatási összegből. 
Mindenféleképpen jónak tartaná, ha a 18 év feletti nő lakosaink is tudomást 
szereznének erről a kedvezményes oltási lehetőségről és ha élni szeretnének vele, 
akkor jelentkezhetnének például a védőnőnél vagy az orvosi rendelőbe.  
 

Fischer József polgármester:  

 
Úgy gondolja, annak nincs akadálya, hogy a 18 év feletti lakosainkat a hirdetőkön 
elhelyezett –a doktornő és a védőnő által összeállított- tájékoztató segítségével 
értesítsük erről a lehetőségről.  
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Meggyőzték képviselő-társai, Ő is támogatja azt, hogy inkább lefelé bővítsük , 35 fő, 
a 10- és 18 év közötti, Hantoson állandó lakóhellyel rendelkező leányok  oltásának 
támogatásához különítsünk el egy oltóanyag árát, a 15.000 Ft/fő összegben valamint s 
a három oltás oltási díját 3000 Ft összegben a tartalék terhére.  
Megkérdezi van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. 
 

Az ügyben további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 

Fischer József polgármester:  

 
Ismerteti a határozati javaslatot, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  szóló  előterjesztést és határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

100/2012.(  X. 12. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 
 

Döntés a Hantos községben állandó lakóhellyel rendelkező, 10-18 év közötti nők, 
leány gyermekek  részére   kedvezményes árú HPV elleni 3 védőoltás 

költségeihez 2012. évben nyújtott  támogatásról  
 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „Döntés a Hantos községben állandó lakóhellyel rendelkező, 10-
18 év közötti nők, leány gyermekek részére  kedvezményes árú HPV elleni 3 
védőoltás költségeihez 2012. évben nyújtott támogatásról” szóló előterjesztést és 
az ügyen az alábbi döntést hozta:  
 
A  Képviselő-testület 2012- évben  Hantos községben állandó lakóhellyel 
rendelkező, 10-18 év közötti nők, leány gyermekek  részére  - amennyiben ezt 
igénylik – 
 
a 3 oltásból álló jelenleg kedvezményes-  15.000 Ft/ oltóanyag/fő összesen 45.000 
Ft /fő- HPV vírus elleni védőoltás utolsó díjának 15.000 Ft/fő valamint az 
oltásonként 1000 Ft oltási díjnak az átvállalásával, megfizetésével  támogatást 
nyújt. 
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A támogatás iránti igényt a Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége Hantosi 
Kirendeltségére kell benyújtani.   
 
 
A HPV vírus elleni védőoltás költségeinek fedezetére  630.000.- Ft –ot a 2012. évi 
költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
HPV vírus elleni védőoltás támogatásához szükséges  intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  Fischer József polgármester. 

 
 

 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 
A képviselő-testületi ülésen  egyéb bejelentés  nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést    9.00 órakor   bezárta.                      

   K.m.f. 

 
 
    /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                     körjegyző   
 
 
 

 
/ : Fischerné Koncz Katalin   :/ 

jkv. hitelesítő 


