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Jegyzőkönyv 

amely készült a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2021. december 15. napján 18.42 órakor, 

a Tér 11 Kávézóban megtartott nyíltüléséről 

 

Az ülésen megjelentek: 

a Fórum tagjai:  Sebők Máté Zoltán, képviselő 

   Szakszon Péter András, tag 

   Szekeres András Béla, tag 

   Szlivka Zsolt, tag 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  

Szabó Bence, állandó meghívott 

Mint titkár: dr. Weidinger Brigitta 

Az ülést vezette: Sebők Máté Zoltán az SFF elnöke. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére: Az SFF elnöke megállapította, hogy a Fórum 4 

fővel határozatképes. 

Sebők Máté: Kérdezi, hogy a napirendi ponttal egyetért -e a Fórum. Kérdés és hozzászólás 

hiányában javaslatot tesz a napirend elfogadására. 

A Fórum 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. 

december 15-ei rendes ülés napirendi pontjának elfogadásáról. A Soroksári Fiatalok 

Fórumának 2021. december 15-ei rendes ülésének napirendjét a meghívó szerint fogadja 

el. 

 

1. napirendi pont 

Sebők Máté: a korábbi ülésen már tartott beszámolót, azóta három fő részvételével zajlott egy 

informális megbeszélés. Nem menne végig az éven, amiről múltkor is beszéltek, így a 

napirendet lezárja. 

Sebők Máté: Kérdezi, hogy a napirendi ponttal egyetért -e a Fórum. Kérdés és hozzászólás 

hiányában a tájékoztatót elfogadja a Fórum.  

A Fórum 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 
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A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése a beszámolójának elfogadása. 

 

2. napirend 

Sebők Máté: az informális megbeszélésen merült fel, egy egyetemi tájékoztató elkészítése, 

amelyben a tagok, hanem harmadik személyek vennének részt, konkrét egyetemek 

bemutatására, olyanokat keresnének meg, akik tudnak mesélni a saját egyetemükről.  

Szlivka Zsolt: a kérdéseket végül a középiskolások tehetik fel, vagy az SFF tagjai tennék fel a 

kérdéseket. 

Sebők Máté: rajtuk múlik, mit szeretnének. 

Szakszon Péter: egy posztba is ki lehet tenni, hogy tegyék fel a kérdéseiket. 

Sebők Máté: milyen szakra vagy karra lenne igény, mi érdekli a soroksáriakat, és a saját baráti 

társaságból is lehetne olyat megkeresni, akik az adott egyetemre járnak. Főleg nagyobb karokról 

lehetne keresni szereplőket, de posztban kellene meghirdetni.  

Szakszon Péter: volt az első ülésen egy állandó meghívott, és őt is be lehetne szervezni.  

Sebők Máté: azokat is be lehetne vonni, akik jelentkeztek a  

Szabó Bence: nem nagy videó kellene, hanem inkább több kicsi, például, hogy Soroksárról 

hány perc az út az adott egyetemre.  

Sebők Máté: alapvetően Odett lenne a felelős a digitális tartalmakért, de azt gondolja, hogy át 

kellene szervezni, mert a mai ülésen sincs jelen. Ettől függetlenül az oldalakat kezelni kellene, 

az insta és Facebook oldalon meg kellene írni a posztot.  

Szlivka Zsolt: a Facebook kezelését vállalja.  

Szakszon Péter: dolgozzanak össze, és akkor segít az Instagramban.  

Szekeres András: milyen egyetemről lenne szó. Csak fővárosi egyetemek, vagy vidékiek is.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következett. 

A Fórum 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése, hogy szeretnének egy videót készíteni, amellyel 

elősegítik a felsőoktatási jelentkezést.  

Felelős: Sebők Máté Zoltán 

Határidő: 2021. december 31. 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése, hogy a felvételi videóhoz felhívó posztot tesz 

közzé a videó megvalósítása érdekében.  

Felelős: Szlivka Zsolt, Szakszon Péter 

Határidő: 2021. december 31. 
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A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése, hogy megkeresik a korábbi jelentkezők 

számára levelet küld, hogy részt vegyen a videó készítésében.  

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2021. december 31. 

 

   

3. napirendi pont 

Sebők Máté: a korábbi döntések felülvizsgálása során a „before I die” fal megvalósítására 

vonatkozóan, nem léptek előrébb, kérdés, hogy továbbra is hasznosnak tartják -e. 

Szlivka Zsolt: inkább amatőr graffiti falat kellene létrehozni, mert van, akit ez az illegális 

viselkedéstől elvonna. Ebből akár egy versenyt is lehetne, aminek persze nincs díjazása, de 

mégis van értelme a részvételnek.  

Szabó Bence: Kazincbarcika példáját hozta fel, hogy ott fák között került kifeszítésre egy 

anyag, és azon festettek, így nem a fal lett összekenve.  

Sebők Máté: a tűzfal kapcsán szeretné jelezni, hogy a tűzfalnak, minimum az Önkormányzat 

tulajdonába kell lennie, így lehet valami mobil kiállítás vagy megoldás jobb lenne.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következett. 

A Fórum 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése, hogy elvetik a „before I die” fal lehetőséget és 

helyette megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy egy graffitifalat hozzanak létre Soroksár 

közterületén.  

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2022. február 28. 

 

Sebők Máté: a focikupa megvalósítására vonatkozóan új határidőt kellene tűzni, ami április-

május-június, aminek a szervezését legkésőbb áprilisban kellene megszervezni. Persze a 

Hivatal számára ez többletfeladat, így inkább márciusban térjenek vissza arra, hogy megkezdik 

a szervezést.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következett. 

A Fórum 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése, hogy a focikupa megszervezését tavasszal 

kezdik meg.  

Felelős: Sebők Máté 
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Határidő: 2022. március 15. 

 

 

 

 

 

 

Sebők Máté: Kérdezi, hogy van –e valakinek még kérdése?  

Kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést névsorolvasást követően 

19.36 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Sebők Máté Zoltán sk.      Szekeres András Béla sk. 

  elnök        tag 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: dr. Weidinger Brigitta titkár 


