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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testületének döntése értelmében 1998-2007 között a Magyar Honvédség 
Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézete együttműködési megállapodás keretében 
újpesti kardiológiai betegek rehabilitációját látta el.  
A megállapodást ezen időszakban mindig egy naptári évre kötöttük. 
 
A megállapodás értelmében 1998. július 1-jétől lehetőségünk volt arra, hogy újpesti polgárok 
részére TB által nem finanszírozott ellátási körben kardiológiai rehabilitációt biztosítsunk. 
Évente átlagosan mintegy 30-35 beteg utókezelésére volt így lehetőség. 
 
A beteg átvételének szabályai a következők voltak: 
A korai rehabilitáció fogalomkörébe tartozó betegek általában a gyógykezelést végző 
intézettel történő elbocsátás után betegátvétellel vagy annak utána korai lábadozás szakában 
szak-(házi-) orvosi indikáció alapján történt. A betegek átvétele előre egyeztetetten minden 
esetben beutaló kitöltésével történt. 
A késői rehabilitáció időszakba tartozó betegeknél szak-(házi-) orvosi indikáció alapján 
beutalóval és az Intézettel előre egyeztetett időpontban történt. 
 
Az időpont egyeztetést a korai rehabilitációs beteg esetében az átadó egészségügyi intézmény 
kezelő orvosa vagy a szak-(házi-) orvos, míg a késői szakba tartozó betegnél az 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézmény erre kijelölt dolgozója végezte.  
 
Az Önkormányzat az együttműködési megállapodás megkötésével igényjogosultságot 
vásárolt, mellyel a betegek rehabilitációs kezelésére rövidebb időn belül volt lehetőség.  
 
2008 évben a költségvetési forrás hiánya miatt nem kötöttünk újabb együttműködési 
megállapodást, ennek ellenére az Intézmény 34 újpesti beteget fogadott. A több év 
tapasztalata azt mutatja, hogy nagy igény lenne az ellátásra. 
 
Az Alapítvány a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért 
1998 decembere óta kiemelten Közhasznú Alapítvány.  
Az Alapítvány által támogatott MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet jogutód 
nélkül megszűnt és 2007. július 1-vel beintegrálódott az Állami Egészségügyi Központba és 
annak lett egyik telephelye. 
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Az Alapítvány kuratóriumi elnöke megkereste a Polgármester Urat, és javasolta, hogy 
amennyiben lehetőség van rá, ismételten kössünk támogatási szerződést. 
A 2009. évi költségvetés elkészítésekor nem került tervezésre az támogatási összeg. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testület részére, hogy a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság jóváhagyását követően kössön 
támogatási szerződést 2010 május 31-ig a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai 
Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal, és az ellátásra biztosítson 3.000.000 Ft-ot. 
A Bizottság döntése értelmében a betegek beutalását a továbbiakban is a Szociális és 
Egészségügyi Intézmény koordinálja. 
 
 
Határozati javaslat 
A Képviselő-testület hozzájárul Újpest Önkormányzata és a Magyar Honvédség 
Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvány között létrejött támogatási 
szerződés megkötéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés megkötéséhez. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
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