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Jegyzőkönyv 

amely készült a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2022. június 2. napján 18.34 órakor, 

a Tér11 Kávézóban megtartott nyíltüléséről 

 

Az ülésen megjelentek: 

a Fórum tagjai:  Gyöngyösi Balázs, tag 

Sebők Máté Zoltán, képviselő 

   Szekeres András Béla, tag 

   Szlivka Zsolt, tag 

   Szakszon Péter András, tag 

   dr. Varga Bence László, tag 

   Weisz Míra, tag 

    

 

Tanácskozási joggal részt vettek: - 

 

Mint titkár: dr. Weidinger Brigitta 

Az ülést vezette: Sebők Máté Zoltán az SFF elnöke. 

 

Névsorolvasás 

 

Utalás a határozatképességére: Az SFF elnöke megállapította, hogy a Fórum 7 fővel 

határozatképes. 

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

hiányában javaslatot tesz a napirend elfogadására. 

A Fórum 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése a Soroksári Fiatalok Fórumának 2022. június 

2-ai rendes ülés napirendi pontjának elfogadásáról. A Soroksári Fiatalok Fórumának 

2022. június 2-ai rendes ülésének napirendjét a meghívó szerint fogadja el. 



2 
 

 

 

 

1. napirendi pont 

Sebők Máté: az SZMSZ. még az első ülésen került elfogadásra, amely most változtatásra 

szorul, mivel a működés mutatta meg, hogy milyen változásokra van szükség. A formalitás 

kedvéért a kiküldött tervezeten szeretne végig menni.  

Az SFF jogi háttere nem változik, a tagok létszáma nem változott továbbra is 7 fő. A korábbi 

SZMSZ-ben benne van az alelnök pozíciója, amelyet egy későbbi napirendben fognak 

megszavazni, így az SZMSZ-be bekerül az alelnök feladatköre. Az alelnöknek üléslevezetési 

jogköre, illetve ülés összehívására is lesz jogköre. Másik változás, hogy az SFF ülések 

időpontjára vonatkozó korlátozást venné ki, mert nem tudják betartani a 17:30-as időpontot. 

Változtatna az évi 6 ülés helyett 4 ülés megtartására tesz javaslatot.  

dr. Weidinger Brigitta: az állandó meghívottak az SZMSZ-ből kikerültek, mivel nem volt 

érdeklődés a korábban pályázatot benyújtottak között. Még egy módosítás maradt ki, mert az 

időbeli hatály nem módosult, a hatályba lépésre június 3-át javasolja. Módosult a tagok névsora 

is az új tagok miatt.  

Szlivka Zsolt: az alelnök akkor gyakorlatilag megtarthatja az ülést és össze is hívhatja. Kérdést 

tett fel, hogy a tag visszahívása kapcsán mit jelent a „nem méltó az SFF tagsági pozíciójára”. 

A kérdés azért érdekes, mert a januári ülésen volt egy vita az egyik tag és egy korábbi állandó 

meghívott között arra vonatkozóan, hogy milyen hangnemben beszéltek egymással a 

közösségimédiában. Az internetes nagy összekapások ne számítsanak bele ebbe a kategóriába. 

Sebők Máté: ide inkább a Fórum munkájának akadályozása az, ami inkább beleszámít ebbe a 

viselkedésbe. 

Kérdezi, hogy a napirendi ponttal egyetért -e a Fórum. Kérdés és hozzászólás hiányában az 

SZMSZ módosítását elfogadja a Fórum.  

A Fórum 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 

2022. június 3. napjával lép hatályba. 

 

 

2. napirend 

Sebők Máté: köszönti a két új tagot és felkéri őket, hogy mutatkozzanak be.   
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dr. Varga Bence László: frissen végzett a Pázmány jogi karán, ügyvédjelöltként dolgozik 

jelenleg. Több minden iránt érdeklődik. Szereti a filmeket, történelmet és a pszichológiát. Azért 

jelentkezett, mert érdeklődik a közélet iránt és ez egy jó lehetőség, hogy a társadalom javára 

részt tudjon venni a közéletben. 

Weisz Míra: a Német Nemzetiségi gimnáziumba jár, 13 éve fuvolázik, és nemrégóta énekel. 

A Színművészeti Egyetemre szeretne jelentkezni, már régóta foglalkoztatja ez a világ.  

Sebők Máté: megköszönte a bemutatkozót 

 

 

3. napirendi pont 

Sebők Máté: alelnököt választanának, és javaslatot is tenne, mégpedig Szekeres Andrást kérné 

fel az alelnöki posztre. Az elmúlt két évben az egyik legmegbízhatóbb tag volt, akire mindig 

lehetett számítani. 

Más javaslatokat is vár. Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazás következett.  

A Fórum 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése, hogy Szekeres András Bélát alelnöknek 

választja meg.  

 

 

4. napirendi pont 

Sebők Máté: lejárt határidejű döntések felülvizsgálata között az első a focikupa. A 

legideálisabb egy szeptemberi lenne, mert korábban júniusra akarták szervezni, de már június 

van.   

Szlivka Zsolt: javasolná, hogy a Soroksári Napok keretében rendezzék meg.  

Sebők Máté: a Napok az a Tündérkertben lesznek, míg a focikupát a Soroksár SC pályáján 

tartanák. A Soroksári Napok továbbá teljesen telített programokkal, így nincs olyan szabad fél 

nap, amikor ezt meg tudnák csinálni. Adott esetben a Soroksári Napok felvezető programja is 

lehetne és a szeptember 17-én lehetne szombaton megtartani. Szervezhetnének egy bejárást a 

Sporttelepen, hogy megnézzék a helyszínt. A július az nem járható, mert nagyon meleg van. 

Rossz idő esetén nem tud egyelőre konkrétumot mondani, de a „buborékot” csak október-

november környékén helyezik fel, szeptemberben nincs, de a rossz időt előre lehet majd nézni 

és lemondani, ha úgy van. A Sportcsarnok nem jó, mert az egy másik sport, mivel az teremfoci.  

Kérdezi, hogy a napirendi ponttal egyetért -e a Fórum.  
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A Fórum 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma szeptember 17-ére tervezi a Focikupa megszervezését, 

amelynek a szervezését megkezdik.  

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2022. június 30.  

dr. Varga Bence László távozik 

Dr. Weidinger Brigitta: a másik lejárt határidejű döntés a graffiti fal létrehozása, amelyre 

vonatkozóan nincs lehetőség a kerületben ilyet kialakítani. 

Sebők Máté: a jövőben inkább a beruházás jellegű dolgokat hanyagoljak, és inkább 

próbáljanak programokat szervezni.  

Kérdezi, hogy az állásfoglalással egyetért -e a Fórum.  

A Fórum 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma nem hoz létre graffiti falat Soroksáron  

 

 

5.  napirendi pont 

Sebők Máté: felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek valamilyen javaslata.   

Szekeres András: kérdezi, hogy a Soroksári Napok Ifjúsági Napját idén is az SFF szervezi-e.  

Dr. Weidinger Brigitta: az Ifjúsági nappal kapcsolatban, a tavalyi javaslatok mentén indult el 

az Önkormányzat, mivel időben le kell foglalni, így egy fellépő már le van a foglalva a Bruno 

x Spacc. Még két fellépőre várja a javaslatot az SFF-től az Önkormányzat, kéri, hogy a közös 

Facebook csoportba tegyék meg a javaslatokat. 

Gyöngyösi Balázs: Fish nevű együttest javasolja.  

Szakszon Péter: két javaslattal élt, az első, hogy vegyen az SFF egy darts táblát, amely köré 

egy programot lehetne felépíteni. Télen a Táncsics pincébe tudnának, nyáron pedig a 

Tündérkertben. A másik, hogy lehet kapni „beerpong” asztalt, amelyet a fiatalok nagyon 

szeretnek, és akkor a rendezvényekre is ki tudnának települni. Nem feltétlenül alkohollal, de 

valamivel, ami a fiatalok számára vonzó. Még akkor is, ha nem lesz nagy sikere, el kell kezdeni 

valamit. Egy – két alaklom után majd le lehet szűrni a tanulságot.  

Sebők Máté: már kértek ajánlatot is a két eszközre vonatkozóan és biztos, hogy elfér a 

költségvetésbe. Ha csak havonta szerveznek valami pici programot, már az is fontos, mert 

organikusan fejlődik a közönség majd. Ezek az eszközök lehet be tudnak vonzani fiatalokat. 
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Állandó jelleggel lenne értelme valami programmal készülni, és a „beerpong” meg a darts 

estéket lehet szeretnék a fiatalok.  

Gyöngyösi Balázs: a Táncsicsban a pincét nem lehet állandóan berendezni? Monjduk egy 

csocsót bevinni, és akkor az az SFF állandó helye lenne. 

Sebők Máté: állandó helységként nem használhatjuk, csak bármikor igénybe lehet venni. 

Szlivka Zsolt: jó ötlet, de egy csocsó asztal is jó lenne, mert azt is sokan szeretik. 

Dr. Weidinger Brigitta: utána kérdez a Táncsics Művelődési Háznál, hogy arra van-e 

lehetőség, hogy állandóan egy csocsó asztal ki legyen állítva a Tündérkertbe, vagy a 

Táncsicsba.  

Kérdezi, hogy a napirendi ponttal egyetért -e a Fórum.  

A Fórum 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma darts tábla beszerzéséről döntött. 

Felelős: Szakszon Péter 

Határidő: 2022. július 31.  

A Soroksári Fiatalok Fóruma „beerpong” asztal beszerzéséről döntött. 

Felelős: Szakszon Péter 

Határidő: 2022. július 31.  

A Soroksári Fiatalok Fóruma megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy egy csocsó asztal 

beszerzése esetén annak állandó tárolása, lehetséges-e a Táncsics Mihály Művelődési 

Házban, illetve a Tündérkertben. 

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2022. július 31.  

 

Szlivak Zsolt: szabadtéri mozi ötletét veti fel. 

Dr. Weidinger Brigitta: már korábban kért az Önkormányzat árajánlatot, ami nagyon magas 

volt, azonban javasolja, hogy a tagok is kérjenek más cégektől.  

 

Szakszon Péter: javasolja, hogy keressenek meg ismerősöket, akik énekelnek, vagy zenélnek, 

a Tündérkertben biztosítunk nekik fellépési lehetőséget.  

Weisz Míra: biztosan ismer olyat, akik most kezdnének el zenélni, és örülnének egy ilyen 

lehetőségnek. Megkérdezi az ismerőseit, hogy vállalnának-e egy ilyen fellépést. További ötlete 



6 
 

lenne, hogy az Otthon Mozi épülete nincs eléggé kihasználva, és azt is lehetne hasznosítani, 

hogy SFF költségvetésből meghívni akár humoristát, vagy színdarabok helyett inkább filmet 

vetítsenek, mert a mozikért is a városba kell járni.  

Dr. Weidinger Brigitta: utána kell járni, hogy egy filmvetítésnek milyen jogi és anyagi 

vonzatai vannak.  

 

Gyöngyösi Balázs: pár hete volt a kitelepítési ünnep és akkor merült fel, hogy az SFF mint 

kvázi szervezet képviselje magát az ünnepségeken. Ismét felveti, hogy az SFF-et hirdetni 

lehetne helyi kerületi, vagy közeli iskolákba, és előadást tartani arról, mi is az SFF.  

Sebők Máté: egyetért a felvetéssel, de előbb valami programot kellene felmutatni, mert akkor 

lenne mit hirdeti, ha már valami aktivitása van a Fórumnak.  

Szlivka Zsolt: javasolja, hogy valami művészeti pályázatot hirdessenek, amit aztán a 

Galériában ki lehetne állítani.  

 

 

 6. napirendi pont 

Gyöngyösi Balázs: a közösségi médiás felületek kezelésével elmaradt a csapat. 

Sebők Máté: valóban kézbe kellene venni, mert szükséges a közösségi platform.  

Szakszon Péter: a Soroksári Hírlapban is megjelenhetnének. Előre mutatóbb lenne, ha lenne a 

közösségi oldalaknak egy felelőse.  

Szlivka Zsolt: úgyis csak események után posztolnának, így javasolja, hogy egy felelőse 

legyen.  

Gyöngyösi Balázs: javasolja, hogy a storykat is használják, de a kérdés továbbra is a kezelés. 

Szakszon Péter: ha egy ember csinálja, annak van gazdája.  

Sebők Máté: vállalja valaki, hogy kezeli a közösségi felületeket? 

Weisz Míra: vállalja.  

A Soroksári Fiatalok Fóruma javalatot tesz, hogy a közösségi médiás felületeken a csoport 

aktívabban vegyen részt. A közösségi felületek kezelésével Weisz Mírát bízzák meg.  

Felelős: Weisz Míra 

Határidő: folyamatos 
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Kérdezi, hogy van – e valakinek még kérdése?  

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

19.45 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Sebők Máté Zoltán sk.      Szekeres András Béla sk. 

  elnök          alelnök 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: dr. Weidinger Brigitta titkár 


