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Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánításról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló - többször módosított -
6/2001. (1.23.) számú önkormányzati rendelet 1. §-ának b.) pontja értelmében a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki a Képviselő-testület által 
adományozott DÍSZPOLGÁRI CÍM viselője vagy a „KŐBÁNYÁÉRT,, díj tulajdonosa 
volt. 

Ezen átruházott hatáskörömben Ilii András pedagógust, iskolai igazgatót - aki 
2010. április 30-án hunyt el - az önkormányzat saját halottjává nyilvánítom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testültet, hogy a hivatkozott önkormányzati rendeletben 
foglalt átruházott hatáskörben hozott intézkedésről szóló tájékoztatást vegye tudomásul. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2010. (111.25.) sz. önkormányzati 
rendelet 6. §-ában foglaltak alapján - tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását Ilii 
András pedagógus, iskolaigazgatónak az önkormányzat saját halottjává történő 
nyilvánításáról. 

Budapest, 2010. május 11. 



In memórián Ilii András 

Kunbaján született 1942. január 21-én. Általános Iskolai tanulmányait 
Gyálon folytatta, a középiskolai évei Eötvös József Gimnázium és 
Kullich Gyula Kollégium falai között teltek, ahol 1960-ban sikeres 
érettségi vizsgát tett. 

Az érettségi után egy évig a csepeli papírgyárban segédmunkásként 
dolgozott. 1961-ben felvételt nyert az ELTE TTK biológia-földrajz 
szakára és 1966-ban középiskolai tanári diplomát szerzett. 

Az egyetem elvégzése után 1966.szeptember 7-étől az Üllői úti általános 
iskolában kezdett tanítani. Itt 1976.VII.31- ig dolgozott. 

1974-ben elvégezte a Fővárosi Pedagógiaia Intézet vezetőképzőjét, majd 
ezt követően a Maglódi út 8. sz. alatti általános iskola vezetésére kapott 
megbízást. 

1980.augusztus l-jétől a Keresztúri út 7 /9 . sz. iskola igazgatója 
lett,melynek betöltése alól kérte 1983. augusztus 31-ével - egészségügyi 
okok miatt - felmentését kérte. 

Ezt követően ismét az Üllői úti iskolában tanított ahonnét 2003. ápr.30-
ával felmentéssel nyugállományba vonult. 

1983-ban a X. kerületi Bizottságának titkárává, 1985-ben pedig a 
Pedagógusok Szakszervezete budapesti bizottságának tagjává, 1989-ben 
pedig a Kőbányai Közoktatási Pártbizottság tagjává választották. 

1987-ben Kiváló Munkáért, 1988-ban pedig SZOT Bronz kitüntetést, 
2002-ben Kőbányáért díjat kapott. 

2010. április 30-án érte a halál. 

Emléke szívünkben él! 


