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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2020. január 21-én kaptam a sajnálatos hírt, hogy sokak által nagyra becsült és mélyen 
tisztelt Dr. Mutschler Ferenc, a dombóvári kórház nyugalmazott szülész-nőgyógyász 
főorvosa elhunyt. Életének 88 éve alatt kimagasló szakmai teljesítményt nyújtott, a 
városban mindenki elismerte a tudását, a gyermekek és anyák egészsége megőrzése 
iránti elköteleződését. Dombóváron nagyon sok családban ő segítette hozzá az 
édesanyákat gyermekük megszületéséhez, majd tanácsaival látta el az újdonsült 
anyukákat, hogy boldog és egészséges gyermekeket nevelhessenek. 
 
Kiemelkedő, hosszú időn át végzett gyógyító tevékenységét méltán ismerte el 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, először 2003-ban a 
Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés adományozásával, majd 2019-ben 
is, amikor a „Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári cím elismerésben részesítette, mely a 
legfőbb helyi kitüntetés. 
 
Alább csupán pár gondolatot emelnék ki az életpályájából, mely bizonyítja, milyen 
nagyszerű ember volt: 
 
1932. október 1-jén született Mohácson. Középiskolai tanulmányait szülővárosában 
kezdte, végül Pécsett érettségizett 1949-ben. Orvosi diplomát 1956-ban szerzett a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen, a későbbiekben pedig szülészet-nőgyógyászati, 
valamint anaesthesiológiai szakvizsgát tett. Pályafutása elején 14 évig a pécsi egyetem 
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikáján volt szakorvos, tanársegéd, majd adjunktus. 
1970-től 1999-ig, azaz nyugdíjba vonulásáig a dombóvári kórház szülészeti-
nőgyógyászati osztályának főorvosaként dolgozott. Irányításával alakult ki az osztály 
felkészült szakembergárdája, ő tette le a máig színvonalas szakmai munka alapjait. 
Szülészként közel 1600 gyermek világrahozatalában működött közre. Gyógyító 
munkája mellett orvosi kutatási tevékenységet is folytatott, elsősorban a női 
hormonális változások, illetve az érzéstelenítés és az altatás hatásainak vizsgálata 
körében. Számos hazai és külföldi szakmai folyóiratban jelentek meg publikációi. 
1994-ben a Pro Sanitate miniszteri díjban részesült az egészségügyi ellátás érdekében 
kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. 
 
A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet szerint a 
díszpolgári cím viselőjét az elhalálozásakor megilleti díszsírhely a Hetényi utcai vagy 
a Fő utcai köztemetőben az erre kijelölt parcellában. A temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet pedig úgy rendelkezik, hogy 
a díszsírhely használata díjtalan, annak gondozásáról az elhunyt díszpolgár 
hozzátartozója, ennek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni az önkormányzat 
költségére. 
 
Értesüléseim szerint Dr. Mutschler Ferenc temetése 2020. február 1-jén lesz, melyről 
unokája gondoskodik, ám időközben olyan váratlan esemény merült fel, mely 
jelentősen megnehezíti a hozzátartozó terheit. A héten hirtelen elhunyt díszpolgárunk 
fia is, így már két temetés költségeit kellene viselnie az unokájának. 



Korábban is volt már rá példa, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete saját halottjává nyilvánított neves dombóvári személyeket, így 2014-ben Máté 
Lászlót, majd 2015-ben Buzánszky Jenőt. 
 
A héten megtartott Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humán Bizottság ülésén a gyors 
döntés szükségességének figyelembevételével az elnökök közreműködésével 
előterjesztettem egy határozati javaslatot, miszerint az önkormányzat vállalja a temetés 
költségeit azáltal, hogy a saját halottjává nyilvánítja a néhai főorvost. Mindkét 
bizottság megfelelő empátiával és együttérzéssel kezelte a kialakult helyzetet, így 
támogatta a határozati javaslat elfogadását, ezért javaslom a tisztelt képviselő-
testületnek, hogy a hirtelen felmerülő körülményekre való tekintettel a család terheit 
könnyítendő – számlával igazolt – temetési költségekhez járuljon hozzá. 
 

 
Határozati javaslat 

a díszpolgári címmel kitüntetett Dr. Mutschler Ferenc saját halottá 
nyilvánításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pro Oppido 

Dombóvár” díszpolgári címmel kitüntetett Dr. Mutschler Ferencet saját halottá 
nyilvánítja és vállalja a temetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtételére. 
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