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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint a Soroksári Fiatalok Fórumának elnöke, mellékelten beterjesztem a Soroksári Fiatalok 

Fóruma 2021. évi működéséről szóló beszámolót. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és szíves elfogadását.  

 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(I.20.) határozata a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja a Soroksári Fiatalok Fóruma 2021. évi működéséről szóló beszámolót. 

II. nem fogadja el a Soroksári Fiatalok Fóruma 2021. évi működéséről szóló 

beszámolót. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. január 10. 

 

       Sebők Máté Zoltán s.k. 

            előterjesztő  

Ifjúsági tanácsnok, a SFF elnöke 
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Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi 

működéséről 

 

A Soroksári Fiatalok Fórumának rövid bemutatása 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soroksári 

Fiatalok Fóruma (továbbiakban: SFF) létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) határozatával 

olyan fórumot hozott létre, amely elősegíti az ifjúság megszólítását, a helyi közéletbe történő 

bevonását. 

Az SFF jogi személyiséggel nem rendelkező, tanácsadó és egyeztető jellegű fórum, amely 

önálló bírósági bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, üléseit az önkormányzat 

kijelölt helyiségeiben, vagy maga által meghatározott külső helyszínen tartja. 

Az SFF hét állandó tagból áll, melynek elnöki posztját a mindenkori Ifjúsági tanácsnok tölti be. 

A hat tagot, pályázat benyújtását követően (amelyre a 2020. évi júliusi testületi ülést követően 

augusztus 15-ig volt lehetőség) az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

(továbbiakban: Bizottság) választotta meg a 2020. szeptember 8-án megtartott ülésén. 

A megválasztott tagok név szerint: Herling Odett Nadin, Piller Szabina Cintia, Gyöngyösi 

Balázs, Szakszon Péter András, Szekeres András Béla, Szlivka Zsolt. 

Elnök: Sebők Máté Zoltán Ifjúsági tanácsnok 

Az SFF ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehetnek azon pályázók, akik 

a kritériumoknak megfelelő, sikeres pályázatokat nyújtottak be, emellett az ifjúsági szervezetek 

helyi vezetői, képviselő-testület tagjai, az ifjúságért és kultúráért felelős alpolgármester, 

Polgármesteri Hivatal munkatársai. 

Az SFF jogi helyzete, működési szabályzata a 2021. évben sem változott, továbbra is a 2020-

ban megválasztott hat állandó taggal, illetve tanácskozási joggal rendelkező, állandó 

meghívottakkal működött a tavalyi évben is. 

 

Az SFF ülései, informális megbeszélései 

A tavalyi év a járvány árnyékában indult, és nagyban megnehezítette az SFF munkáját, hiszen 

leredukálta a személyes találkozók lehetőségeit. Az év első felében leginkább online 

egyeztetések formájában zajlott a tagok közti információ-csere, formális ülésre nem került sor. 

A második félévben a járványhelyzet alakulása lehetővé tette számunkra, hogy újra megtartsuk 

hivatalos üléseinket, illetve informális találkozókat tartsunk. Őszi, illetve téli ülésünket is a 

Tér11 kávézóban tartottuk meg. Áttekintettük a mögöttünk lévő hónapokat, programjainkat, 

átgondoltuk, illetve felülbíráltuk, átütemeztük korábbi döntéseinket. Üléseink nem teljes 
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létszámmal zajlottak, azonban határozatképességünk minden alkalommal biztosítva volt, 

ugyanis négy tag mindig jelen volt.  

Legfontosabb döntéseink között szeretném kiemelni azt a kispályás focibajnokságot, amelynek 

szervezését, már 2020 őszén elkezdtük, ám a járványügyi szigorítások miatt átütemezésre került 

tavaszra, végül felülbíráltuk tavaly ősszel, és terveink szerint idén megrendezésre kerül. 

Emellett döntést hoztunk arról, hogy a jövőben hagyományteremtő jelleggel a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház pincehelyiségében darts-bajnokságot szeretnénk rendezni. Ennek 

előkészületeit elkezdtük. Döntöttünk arról is, hogy online tartalom formájában 2022-ben is 

szeretnénk segíteni az egyetemre készülő felvételizőknek. Egyik korábbi döntésünket pedig 

felülbíráltuk, miszerint elvetettük egy korábban felmerülő, „Before I die” fal létrehozásának 

ötletét. 

 

Programok, cselekvések 

Tavaly a járvány ellenére is igyekeztünk egy-egy programot, akciót szervezni.  

Januárban az SFF tagjai a kerület több pontján maszkot osztottak, segítve ezzel a járvány elleni 

védekezést. 

Februárban az SFF a felvételizőknek igyekezett segíteni, tagjaink videót készítettek, amelyben 

az egyetemi életről és tapasztalataikról osztottak meg részleteket, remélve, hogy támpontként 

szolgál végzős középiskolás diákok számára. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2021-ben lehetővé vált felszabadultan ünnepelni a 

gyermeknapot. Az Önkormányzat által szervezett színvonalas és nagyszabású gyermeknapi 

rendezvényen az SFF tagjai is részt vettek, lufikkal kedveskedtek a Tündérkertbe kilátogató 

gyerekeknek, amely igen népszerűnek bizonyult, hiszen folyamatos volt az érdeklődés a lufik 

iránt. 

A nyári nagy hőségben az SFF-tagok Soroksár forgalmasabb pontjain több alkalommal is 

osztottak vizet a járókelőknek. 

Augusztus végén, szeptember elején nagyszabású felújítási munkálatok indultak, melynek 

következtében megújult a Tárcsás utcai aluljáró. A kreatív munkában, vagyis az új dizájn 

kialakításában az SFF tagjai is részt vettek, valamint a korábbi döntés értelmében, a felújítási 

munkálatok többek között az SFF költségvetésének terhére is kerültek elvégzésre.  Az aluljáró 

nem csupán esztétikai szempontból újult meg, hanem további térfigyelő kamerák is 

kihelyezésre kerültek. 

Színvonalas, ötnapos rendezvénysorozat keretében került megrendezésre a Soroksár-napok 

2021-ben, amelynek keretében egy teljes nap szólt a fiatalokról. A pénteki ifjúsági feszten olyan 

jeles hazai előadók léptek fel, mint a New Level Empire, Opitz Barbi és Manuel, akik az SFF 

tagjainak tanácsára lettek kiválasztva és meghívva Soroksárra. A tagok részt vettek a 

rendezvényen, segédkeztek a beléptetésnél, illetve a rendezvények lebonyolításában. A 

nagysikerre való tekintettel bízunk benne, hogy az ifjúsági nap hagyományteremtő jelleggel 

bírt. 
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Az SFF felhasznált forrásai 

 
Az SFF hat állandó tagja a Képviselő-testület 331/2020. (VII.14.) határozatában foglaltak 

értelmében havonta legfeljebb 25.000 Ft költségtérítésre (telefonszámla, internetszámla, BKK-

bérlet) jogosult. Fentiek alapján 2021. évben költségtérítés jogcímen összesen 438 523 Ft került 

az SFF tagjai vonatkozásában elszámolásra.  

Az ülésekkel kapcsolatban felmerült költségek 37 350 Ft-ot tettek ki. 

 

Budapest, 2022. január 10. 

       Sebők Máté Zoltán s.k. 

        a SFF elnöke 


