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I. Tartalmi összefoglaló 

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2010. (III. 25.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a értelmében Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítja - minősített többséggel - azt a személy!, aki Kőbánya érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végzett. 

A Rendelet 3. §-a meghatározza azon személyek, szervezetek körét, akik/amelyek 
kezdeményezhetik az önkormányzat saját halottjává nyilvánítást. A Rendelet 3. § a) 
pontja értelmében én, mint a Képviselő-testület tagja kezdeményezern Zsíros Tibornak, 
volt kosárlabda szakedző, mesteredzőnek, a Kőbánya Diáksportjáért elismerő cím 
tulajdonosának, a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok 
névadójának az Önkormányzat saját halottjává nyilvállítását 

Zsíros Tibor, Zsizsi bácsi 1930. június 8-án született Budapesten. Az általános iskola 
elvégzését követően a Szent László Gimnáziumban tanult 1949-ig. A sport már itt is 
fontos szerepet játszott életében, iskoláját három bajnoki címhez segítette. 1946-tól 
1960-ig a BKV Előrében, a Mávagban és a Ganz-Mávagban játszott, háromszoros 
magyar bajnok, négyszeres ezüstérmes, kilencszeres bronzérmes. Tagja volt annak a 
válögatottnak, amely az 1953-as Európa-bajnokságon ezüstérmet, az 1955-ös 
(budapesti) Európa-bajnokságon pedig bajnoki címet szerzett. 

1954-ban főiskolai világbajnok lett, három olimpián lépett pályára. Edzőként

kapitányként részt vett a nemzeti csapattal a tokiói olimpián, 1975-ben Magyar Kupát 
nyert a Ganz-Mávaggal, és még ugyanebben az évben mesteredzői címet kapott. 

Aktív játékos pályafutását követően a Ganz-Mávag edzője, válogatott szövetségi 
kapitány, játékvezető, majd ellenőr volt. Mesteredző, a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetettje, 2009 óta az Önkormányzatunk Képviselő-testülete által 
adományozott Kőbánya Diáksportjáért elismerés birtokosa, 2012-től pedig Budapest 
Díszpolgára. 

Zsizsi bácsi közel három évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végzett a diáksport 
területén, a fővárosban, így kerületünkben is számos diákolimpiai mérkőzést vezetett. 
Kiváló pedagógiai érzék, végtelen gyermekszeretet jellemezte. A fair play szellemében 



döntött minden kritikusabb szituációban. 2011-ben Fair play életműdíjat kapott. A 
kiváló sportember legendává vált a hazai sportéletben, keze alatt sok játékos, 
játékvezető nevelkedett. Könyveiben megemlékezik a kőbányai diákévekről is, és 
napjainkig bemutatja a kosárlabda életet Magyarországon. 

A kiváló játékos, edző, sportvezető- akit 2005-ben beválasztottak a magyar kosárlabda 
halhatatlanjai közé- 2013. február 3-án, az All Star Junior Gálát megelőző díszebéden 
lett rosszul Székesfehérváron. 2013. február 13 -án hunyt el. 

Zsíros Tibort Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége is saját halottjának tekinti. 

A Rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben az elhunytat más 
szerv, szervezet is saját halottjává nyilvánítja, úgy az Önkormányzat a temetési költség 
megállapodás szerinti részét viseli. 

A temetési költség összegének fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 12. melléklet 
második során (a képviselő-testület általános tartaléka) rendelkezésre áll. 

II. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2013. február 19. 

L l l__, 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ) határozata 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Zsíros 
Tibort, volt kosárlabda szakedző, mesteredzőt, a Kőbánya Diáksportjáért elismerő cím 
tulajdonosát, a Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnokának névadóját az 
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportjának vezetője 
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