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Jegyzőkönyv 

amely készült a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2021. október 07. napján 18.37 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 

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. október 

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

2021. október 07-ei rendes ülésének napirendjét a meghívó szerint fogadja el. 

 

1. napirendi pont 

Sebők Máté: Szeptember végén megrendezésre került a Soroksári Napok, ahol remélhetőleg 

hagyományteremtő módon Ifjúsági Nap került megrendezésre, amiben több tag is nagy 

segítséget nyújtott. Tanulságos, hogy milyen programokat érdemes szervezni. Érdemes 

nevesebb előadókat hívni, akikre megmozdulnak a fiatalok. Az SFF egy korábbi döntése 

nyomán megvalósult a Tárcsás utcai aluljáró felújítása. Bár nem egy program, de a fiatalok 

számára, a helyi közösségnek a projekt megvalósulása elősegíti, hogy a fiatalok is jobban 

érezzék magukat a kerületbe. Az SFF alakuló ülésén döntött egy amatőr, kispályás 

focibajnokság megrendezéséről, amelyet ősszel a Szamosi Mihály Sporttelepen kívánt 

megrendezni. A járvány második hullámának erősödése miatt azonban el kellett halasztani. 

A korábbi programok kapcsán a pandémia közbeszólt. Köszönetet mondanék azoknak a 

tagoknak, akik segédkeztek, nyáron a vízosztásban, Újtelepn és a Hősök terén, az embereknek 
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jól esett a gondoskodás, jövő nyáron is szorgalmazni szeretné. Szintén szép gesztus volt, a téli 

maszkosztás. A gyereknap volt az első rendezvény, ahol ugyancsak az SFF segédkezett, főleg 

András, aki a lufiosztásban jeleskedett.  

A meg nem valósult elképzelések között felsorolta az amatőr foci kupa szervezését, amely a 

pandémia miatt maradt el. A jövőben tavaszra kellene tenni, ha a járvány engedi, mert 

mindenképpen kellene 2 pálya, mivel sok csapatra számíthatnának. Az előző esemény 

szervezése már addig jutott, hogy jelentkezők is lettek volna, több csapat is jelezte részvételi 

szándékát, ekkor kellett lefújni a vírus miatt.  

Szabó Bence: elmondja, hogy labdarúgójátékvezető, és szívesen segítene a szervezésben, és 

abban is, hogy minimális összegekért, hivatásos labdarúgójáték vezetők vezessék a 

mérkőzéseket.  

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

hiányában a tájékoztatót elfogadja a Fórum.  

 

2. napirend 

Sebők Máté: SZMSZ módosításra van szükség, a Hivatal szervezeti struktúrájának változása 

miatt. A titkári feladatokra továbbra is dr. Weidinger Brigittát a Polgármesteri Kabinet vezetőjét 

javasolja.  

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

tájékoztatót szavazásra teszi fel a javaslatot.  

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

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése a Soroksári Fiatalok döntése értelmében, úgy 

dönt, módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, úgy hogy az SFF titkári feladatait 

a Polgármesteri Kabinet vezetője látja el. 

Felelős: Sebők Máté Zoltán 

Határidő: 2021. december 1. 

   

3. napirendi pont 

Sebők Máté: az egyebekbe a jövendő programok kerülnek terítékre, ahol a jelen nem lévő tag, 

Gyöngyösi Balázs javaslatára a Táncsics Mihály Művelődési Ház Halloweeni programjában 

való részvételt vázolja fel az elnök. Az eseményben kérte a Táncsics, hogy segítsenek, főleg 

személyi jellegű segítségre lenne szükség, ijesztegetés és cukorkaosztás lenne a fő tevékenység. 

Kérdezi, hogy valaki vállalkozik-e a feladatra, erről nem kell szavazni, csak felvetés, hogy ilyen 

lehetőség is van. 

Kérdezi, hogy van –e valakinek még kérdése?  

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

19.13 órakor bezárja. 
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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 


