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Tisztelt Bizottság! 

 

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

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

továbbiakban: határozat), olyan fórumot hozott létre, amely elősegíti a fiatal korosztály 

becsatornázását a kerület életébe, bízva abban, hogy a fiatalok is részt vesznek majd, a kerület 

közéletében és a döntéshozatalban. 

 

Az SFF 2020. október 1. napján tartotta alakuló ülését, ahol az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági 

és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által megválasztott hat tag (Herling Odett, 

Gyöngyösi Balázs, Piller Szabina Cintia, Szakszon Péter András, Szekeres András Béla és Szlivka 

Zsolt) valamint az SFF elnöke alkotta meg az SFF-re vonatkozó Szervezeti és Működési 

Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ).  

Az SZMSZ értelmében az SFF elnöke, az SFF egyetértésével javaslatot fogalmazhat meg a 

Bizottság felé, amennyiben egy tag nem megfelelően végzi a munkáját, vagy nem méltó a 

továbbiakban az SFF tagsági pozíciójára, annak visszahívása érdekében. 

 

Az SFF 2022. január 27. napján tartott rendes ülésén a tagok arról szavaztak, hogy javasolják a 

Bizottságnak Herling Odett Nadin és Piller Szabina Cintia visszahívását.  

 

Az SFF megjelent tagjai azt kifogásolták, hogy Herling Odett az SFF egyetlen rendes ülésén sem 

vett részt 2021-ben, emellett az informális üléseken is csupán egyetlen alkalommal jelent meg. 

Távollétét egyszer sem jelezte előre az SFF tagjai felé, így több alkalommal veszélybe került a 

Fórum döntéshozó képessége. Az SFF tagjai úgy látják, hogy állandósult hiánya miatt nem tudnak 

érdemben együtt dolgozni vele. Herling Odett jelezte, hogy 2021-ben elköltözött a kerületből, így 

vele kapcsolatban az SFF tagokra vonatkozó feltételek sem állnak fenn. 

 

Az SFF megjelent tagjai azt kifogásolták, hogy Piller Szabina a 2021-es év szinte egyetlen 

programján sem vett részt. Emellett az SFF rendes ülésein - amelyek időpontjairól az SZMSZ-nek 

megfelelően időben értesítést kapott - sem vett részt. Az SFF tagok alkalmanként tartanak 

úgynevezett informális, nem nyilvános üléseket is, amelyek esetében meghívó ugyan nem kerül 

kiküldésre, azonban a tagok mindegyike tud ezen alkalmakról, azonban Szabina ezeken sem jelent 

meg. Az SFF tagjai úgy látják, hogy állandósult hiánya miatt nem tudnak érdemben együtt 

dolgozni vele. 

 

Amennyiben a Tisztelt Bizottság az SFF javaslatával egyező döntést hoz, mindkét tagnak 

köszönjük az eddigi munkáját, SFF-alapító tagként és barátként bármikor szívesen vesszük 

segítségüket és megtisztelő jelenlétüket üléseinken a jövőben is. 

 

Amennyiben a Bizottság az SFF javaslatára visszahívja a két tagot, helyükbe két új tag 

megválasztása válik szükségessé. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII. 14.) 

határozatának IV. pontja értelmében az SFF hat, külsős, 15-30 év közötti soroksári fiatalból áll, 

valamint a mindenkori ifjúsági tanácsnok vezetésével működik. Az SFF tagjai pályázat útján 

kerülnek kiválasztásra. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a fentnevezett tagokat hívja vissza és új 

pályázat kiírásáról határozzon, amelynek paramétereit a pályázati feltételeket meghatározó, jelen 

előterjesztés 3. mellékleteként csatolt pályázati kiírás tartalmazza. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2. határozati javaslat I. pontjában szereplő „jelen 

határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét kell érteni. 

 
 

Határozati javaslatok: 
 

1.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának …/2022. (II. 15.) határozata a Soroksári 

Fiatalok Fóruma két tagjának visszahívásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 331/2020. (VII. 14.) határozatában 

meghatározott feladatkörében úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Fiatalok Fóruma elnökének javaslatára 2022. március 1. napjától visszahívja a 

Soroksári Fiatalok Fórumának tagságától Herling Odett Nadint és Piller Szabina Cintiát. 

II. felkéri az SFF elnökét, hogy értesítse a visszahívott tagokat. 

Felelős: Sebők Máté Zoltán 

Határidő: 2022. március 1. 

 

III. nem fogadja el a Soroksári Fiatalok Fórumának elnökének javaslatát, Herling Odett Nadint és 

Piller Szabina Cintiát nem hívja vissza a Soroksári Fiatalok Fóruma tagságából. 

 

 

2.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának …/2022. (II. 15.) határozata Soroksári 

Fiatalok Fóruma tagságára pályázat kiírásáról   

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 331/2020. (VII. 14.) határozatában 

meghatározott feladatkörében úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Fiatalok Fórumának új tagjai megválasztása érdekében a jelen határozat melléklete 

szerint kiírja a pályázatot   

II. felkéri az SFF elnökét, hogy tegye közzé a felhívást. 

Felelős: Sebők Máté Zoltán 

Határidő: 2022. március 1.  

 

 

 

Budapest, 2022. február 3. 

 

 

 

  Sebők Máté Zoltán  

  ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke 

  előterjesztő 

 

 

Melléklet: Pályázati felhívás (annak 1. és 2. sz. mellékleteivel együtt) 

 


