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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
dr. Wyszomirsky László háziorvosnak az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Wyszomirsky László 1955. május 28-án született Budapesten, diplomáját a lengyelországi 
Wroclaw Orvostudományi Egyetemének Általános Orvosi Karán szerezte 1986-ban. 
Szakvizsgáját háziorvostanból Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
vizsgabizottsága előtt tette le. 
Szakmai pályáját katonaorvosként kezdte a Honvéd Kórház III. Belgyógyászati Osztályán és 
Toxikológiai Osztályán, ezt követően- immáron több mint két évtizede- budapesti körzeti 
orvosként, majd háziorvosként tevékenykedett. 
A kőbányai egészségügyi alapellátásban 2001. február l-jétől kezdődően vett részt a Zsivaj 
utcai felnőtt háziorvosi rendelőben, kőbányai lakosként és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
közalkalmazottj aként. 
2004 februárja óta súlyos cukorbetegsége és a betegségével együtt járó szövődmények 
ellenére betegeit változatlan elhivatottsággal és lelkesedéssel látta el. Szakmai 
továbbképzésére is lelkiismeretesen gondot fordított, tudása mindig naprakész volt. 
Körzetének lakosságszáma 1400 fő körül mozgott, betegeinek zöme a középkorosztályból 
került ki. 
A rendelőben dolgozó kollégáival munkakapcsolata kiegyensúlyozott és szívélyes volt. 
Dr. Wyszomirsky László 2012. március 7-én, súlyos betegsége következtében elhunyt, 
magára hagyva szintén komoly betegséggel küzdő, rokkantnyugdíjas feleségét. 

II. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályait a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (III. 25.) rendelete tartalmazza. 
A rendelet 2. §-a szerint a Képviselő-testület az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja 
- minősített többséggel - azt a személyt, aki Kőbánya érdekében kiemelkedő tevékenységet 
végzett. 
A rendelet 4. és 5. §-aiban foglaltak értelmében az Önkormányzat saját halottjának 
temetéséről, a kegyeleti feladatok ellátásáról gondoskodik, a temetési költségeket az 
Önkormányzat költségvetéséből a testületi tartalék terhére biztosítja (a mindenkori helyben 
szokásos I. osztályú temetés költségén). 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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Budapest, 2012. március 14. 

Dr. Fejér Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .. /2012. (III. 23.) határozata 

dr. Wyszomirsky László háziorvosnak az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Wyszomirsky 
László háziorvost az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a jegyző 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 
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