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Jegyzőkönyv 

amely készült a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2022. január 27. napján 18.34 órakor, 

a Grassalkovich út 162. II. emelet Nagyteremben megtartott nyíltüléséről 

 

Az ülésen megjelentek: 

a Fórum tagjai:  Gyöngyösi Balázs, tag 

Sebők Máté Zoltán, képviselő 

   Szekeres András Béla, tag 

   Szlivka Zsolt, tag 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  

Ritter Ottó, képviselő 

dr. Staudt Csaba, képviselő 

Szabó Bence, állandó meghívott 

Mint titkár: dr. Weidinger Brigitta 

Az ülést vezette: Sebők Máté Zoltán az SFF elnöke. 

 

Névsorolvasás 

 

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 2022. január 

27-ei rendes ülés napirendi pontjának elfogadásáról. A Soroksári Fiatalok Fórumának 

2022. január 27-ei rendes ülésének napirendjét a meghívó szerint fogadja el. 
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1. napirendi pont 

Sebők Máté: a decemberi ülésen tárgyalt felvételi videóra vonatkozó döntést vizsgálná felül. 

A korábbi felhívásra nem jelentkezett senki, így nem tudták elkészíteni a felvételi elősegítésére 

szolgáló videót. A pályázati felhívás sikertelen lett, az egyetemi felvételi határideje pedig 

február 15., így nincs értelme tovább fenntartani ezt a döntést, valamint azon is el kell 

gondolkodni, hogy ebben a formában meg lehet-e szólítani a fiatalokat.  

Dr. Staudt Csaba: az alapdöntést nem ismeri, de ha az SFF fontosnak tartja, akkor tartsák fönt, 

mivel a következő felvételi időszakra készülve is készülhet ilyen videó. Nem befolyásolja a 

felvételi időszak, így korábban kell kezdeni. Emlékei szerint már 11. osztályban dönteni kell a 

továbbtanulásról, így nem kötné az érettségihez, mivel az már rég tudja mi akar lenni. 

Sebők Máté: ez a határozat kifejezetten ehhez a felvételi időszakhoz kötődött volna. 

Természetesen jövőre hamarabb meghirdetve készíthetünk egy ilyen anyagot. Ennek 

előzménye is volt, mivel tavaly készítettek egy videót, de ott csak a tagok voltak. Azonban nem 

ezt szerették volna, hanem hogy más soroksári fiatalok is beszéljenek a felvételiről. Jövőre 

vissza szeretne térni erre, de korábban.  

Gyöngyösi Balázs: 11-es tanulóként sokan vannak, akik nem tudják, hogy mit szeretnének, és 

segítség lehetne 11-es korban megismerni a tapasztalatokat.  

Sebők Máté: nem akarja egy évet halasztani, csak a korábbi döntés januárt határoz meg, de a 

tapasztalat az, hogy nem kell eddig húzni, hanem előbb el lehet készíteni. 

Szlivka Zsolt: tapasztalat, hogy a Facebook nem megfelelő platform. Először ne a videót 

hirdessék meg, hanem ősz elejére egy Táncsicsban készítsenek elő egy nyíltnapot, és ott 

készüljenek a videóra.  

Sebők Máté: nagyon jó ötlet, de javasolja hogy most a napirendnél maradjanak és egyebekben 

megbeszélik. 

Szlivka Zsolt: módosító javaslatot nyújt be, hogy ne vessék el hanem a határidőt módosítsanak. 

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: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma a korábbi döntésére vonatkozó határidőt módosítja 2022. 

augusztusra.  

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
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2. napirend 

Sebők Máté: a napirendi pont az elmúlt egy év tapasztalataiból született. Tavaly nem volt olyan 

ülés, ahol 4 főnél többen lettek volna. Javaslatot tesz Herling Odett Nadin és Piller Szabina 

Cintia visszahívására.   

Szlivka Zsolt: a visszahívás menetéről érdeklődött, mikor tud újra hét fővel működni az SFF. 

Sebők Máté: fél év, hónapok. 

Dr. Staudt Csaba: ilyen jogköre az Oktatási Bizottságnak van, mert formálisan ők fognak 

dönteni, az is lehet, hogy nem fogják visszahívni ezeket a tagokat.  

Sebők Máté: az elmúlt év tapasztalat, hogy olyan 60%-on működik az SFF és így nincs sok 

értelme, valahogy frissíteni kell, talán lelkesebb tagokkal, így javaslatot tennének az Oktatási 

Bizottság számára, hogy hívják vissza a tagokat és írjanak ki új pályázatot. Talán a májusi 

Bizottsági ülésre kerülhet be az új tag választása.  

Szlivka Zsolt: az SFF láthatja majd a pályázatokat a döntés előtt? 

Sebők Máté: javasolni lehet tagokat, de a Bizottság dönt. A tag tehet javaslatot, ha van olyan 

akit ismer és támogat, de az SFF tagjai nem jogosultak a pályázati anyagba betekinteni.  

Gyöngyösi Balázs: a két tag előzetesen tudott arról, hogy vissza lesznek hívva? 

Sebők Máté: jeleztük nekik, és ennek ellenére sem jelentek meg. Ez egy faramuci helyzet, mert 

ha eljön és megtisztel a jelenlétével, akkor nem szavaztak volna erről. 

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 javaslatot tesz az Oktatási Bizottságnak 

Herling Odett Nadin és Piller Szabina Cintia visszahívására. 

Felelős: Sebők Máté Zoltán 

Határidő: 2022. február 15. 

   

3. napirendi pont 

Szabó Bence: az elnökhöz lenne kérdése, mivel a tényleges kérdés olyan személyre vonaktozik, 

akik nincs jelen. Tekintettel arra, hogy az SFF tagjai az Önkormányzatot képviselik így úgy 

kell nyilvánosan nyilatkozni, hogy az méltó legyen. 

Szabó Bence kinyomtatott Facebook kommenteket nyújt át minden jelenlévőnek 

Az irányába megfogalmazott és szövegkihúzott szakaszt emeli ki, ami őt sérti. Ritter Ottó 

önkormányzati képviselő felé és Szabó Bence felé sincs meg a tisztelet. Megérti, hogy 

véleménykülönbözőségek vannak, és most kampány lesz, ami miatt jobban ki fog jönni, de az 

„értelmi felfogó képességed lehet, hogy csorbát szenvedett” bántja őt. Kérdése, hogy azzal 
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tudnak-e kezdeni valamit, hogy az SFF tagok ilyen nyilatkozatokat ne tegyenek. Ő túl lendül, 

nem zavarja, de egy önkormányzati képviselő felé egy SFF tag ne nyilvánuljon meg így. 

Sebők Máté: most be hozták a politikát az SFF ülésére. Elolvasta Szakszon Péter kommentjét, 

és adott esetben valaki ezt bántónak érezheti, de az elmúlt hetekben ettől cifrább dolgokat is 

lehetett olvasni. mivel a Peti nincs itt, a helyében nem kíván nyilatkozni. Az, hogy „önök amióta 

ilyen nagy véleményformálók lettek2 kifejezés annyira nem bántó. 

Szabó Bence: nem politikát akart behozni, de az SFF tagok, ha már együtt dolgoznak, akkor 

kerüljék egymás véleményézést.  

Sebők Máté: javasolja főleg mivel nincs jelen a másik fél, akkor ketten beszéljék meg. Adott 

esetben a következő ülés előtt vagy után, de ne az ülésen. 

Ritter Ottó: nem érti Bencét, főleg mert ő nem emiatt jött. Ide nem kell politika, nem tartozik 

ide, valóban az kellene, hogy Péterrel ketten beszéljék meg. Véleménye szerint nem kell 

túlragozni ezt a témát.  

Szabó Bence: úgy gondolja, hogy tartózkodjanak a személyeskedésektől, és azért, mert az SFF-

et képviseli. De ha ezt politikai témának tartják, akkor elnézést kér.  

Sebők Máté: az egész SFF létrehozásakor mindenki tudta, hogy ki hova húz, mégis felül tudtak 

emelkedni minden ülésen, és ez most került elő, amikor Péter nincs itt, így ismét javasolja, hogy 

egymásközt rendezzék. 

dr. Staudt Csaba: azt gondolja, hogy a megjelölt szövegek sértők. Az kérdéses, hogy ennek 

itt a helye, de minden tagnak tudnia kell, hogy a közösségimédiában óhatatlanul az SFF 

tagjaként teszi, de ez bármilyen témában lehet. Itt elrugaszkodva a konkrét ügytől, a felelősséget 

hangsúlyozná ki, mint a Fórum tagjai figyeljenek a megnyilvánulások stílusára.  

Sebők Máté: megpróbálná lezárni a témát, mert nem ez a jó platform. Sok példa és ellenpélda 

van minden oldalról, de javasolja, hogy minden tag tartózkodjon a személyeskedéstől. De ez az 

eset nem az SFF felelősségi körébe tartozik.  

 

Szlivka Zsolt: firka fal felállítása kapcsán kérdezi, hogy továbbra is aktuális-e és mikor tudnak 

elkezdeni haladni a részletekkel. 

dr. Weidinger Brigitta: a Hivatal elkezdte megvizsgálni a lehetőségeket, mivel ennek 

településképileg is alkalmas helyeket kell keresni. A Főépítész állásfoglalását várjuk meg.   

Szabó Bence: előző ülésen felvezette a fák közé kihúzható graffiti szórás. Ez a majálisra jó 

ötlet lenne a fák közé kihúzni, és egy versenyt a majális keretében. Szintén a május 1-hez 

kapcsolódóan egy karton táblára lehet üzeneteket hagyni. Nézegette és 20-30 ezer forint 

környékén látta ezt a falat az interneten és akkor SFF jelen lehetne május 1-én. Nem maradandó, 

könnyű elbontani.  

Sebők Máté: megvizsgálja a Hivatal ezt is.  

Szabó Bence: vannak ilyen „instakeretek” és ilyet is ki lehet helyezni a Soroksár felirathoz 

képest. Ő a templom mögötti területet javasolná.  
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dr. Weidinger Brigitta: a feliratot is oda szerette volna az SFF, de egyelőre nem kivitelezhető 

azon a területen.  

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 Hivatal vizsgálja meg egy rögzített 

„selfiekeret” kialakításának lehetőségét.  

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2022. április 15. 

 

Gyöngyösi Balázs: egyszer felvetette azt, hogy plakátokkal és iskolai előadásokkal 

népszerűsítsék magukat. 

Sebők Máté: egy programmal kellene kezdeni a saját reklámozásuk, mivel annak nagyobb 

hordereje van. 

Szabó Bence: Soroksáron nehéz, mert nincs középiskola. Ha már az online tér nem volt 

hatásos, akkor javasolja, hogy a Soroksári Hírlapba kerüljenek be.  

 

Szlivka Zsolt: az állandó meghívottak szoktak jelezni. 

dr. Weidinger Brigitta: egy kishölgy az, aki egyáltalán reagálni szokott a meghívóra.  

Sebők Máté: az állandó meghívottakat értesíteni kellene a pályázatról. 

 

Szekeres András: idén nagy siker volt az Ifjúsági Feszt, lesz-e idén is. 

Sebők Máté: hagyományteremtő volt, és reméli, hogy idén még jobb lesz. 

 

Gyöngyösi Balázs: elvileg a Táncsics vezetősége egy termet biztosítana az SFF számára. 

Vannak már tervek? 

Sebők Máté: igen, különböző programokat lehet ott szervezni, kisebb eseményeket.  

Szlivka Zsolt: mindig a gimnazista korosztályt célozzuk, pedig a tagok 30 éves korig szól, mert 

meg lehetne szólítani azon fiatalokat, akik idősebbek és lakástámogatásra van szükségük. 

önkormányzati lakásokat lehetne számukra kiutalni? 

Sebők Máté: nehéz terület. Az önkormányzati lakásokról szociális alapon döntenek. 

Alapvetően a gimnazisták lennének a célcsoportja az SFF-nek.  

Szabó Bence: ha már van a Táncsicsban hely, akkor lehetne farsangi mulatságot tartani ott. 
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Sebők Máté: ilyen programhoz pici. A pandémiás szabályok miatt is problémás.  

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 


