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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete 
2. §-a alapján 
„A Képviselő-testület minősített többséggel az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt 
az elhunyt személyt, aki 

a) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel 
arra méltó, illetve Kőbánya érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, ... " 

Kittrich József Károlyné 2018. október 13-án elhunyt. 

Kittrich József Károlyné 1951. július 4-én született Dunabogdányban. 2006. június l-jétől 

Kőbányán dolgozik, egészségügyi képzettségét 1961-ben szerezte. 2010. december 31-éig 
közalkalmazottként, ettől az időponttól a vállalkozó háziorvos alkalmazásában állt. 
A Pongrác út 9. szám alatti felnőttrendelőben dolgozott. A felnőttrendelő emblematikus 
személye volt, minden beteggel és a közeli rendelők dolgozóival kiváló volt a kapcsolata. 
Ismereteit folyamatos szakmai továbbképzésekkel tartotta szinten, mindig naprakész 
információi voltak a legfrissebb eljárásokról, szakmai munkája kiváló volt, környezete becsülte. 
A rendelőben eltöltött munkaideje azzal telt, hogy a betegellátás maradéktalanul 
megvalósuljon, a betegek elégedettek legyenek, nagy türelemmel és fegyelemmel szervezte a 
mindennapos rendeléseket. 
A Képviselő-testület 2015. évben „Az év ápolója" kitüntetésben részesítette. 

Kittrich Józsefné súlyos beteg volt, betegsége és a folyamatos kezelések ellenére dolgozott, 
minden nap elvégezte a feladatát. 2018. október 13-án a munkahelyéről hazamenve, a 
lépcsőházukban tragikus baleset következtében elhunyt. 
A kerület érdekében, a kerületi egészségügyben nyújtott aktív tevékenysége, kiemelkedő 
szerepvállalása alapján javasolom, hogy Kittrich Józsefnét a Képviselő-testület saját halottjává 
nyilvánítsa. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete meghozza az 1. 
mellékletben foglalt határozatot. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (X. 18.) határozata 

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kittrich Józsefnét 
(1951 - 2018) az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 


