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1. Oktatás, nevelés érdekképviselet, ösztöndíj
1.1 Soroksári öntudat kialakítása
Cél: Soroksár történetét, hagyományait ismerő, a kerület jövőjét szívén viselő fiatal korosztály
nevelése.
Feladat:


Soroksárt bemutató, korszerű oktatóanyag kidolgozásának előkészítése, elkészültével
annak bemutatása az általános iskolásoknak az osztályfőnöki órák keretén belül.



Városismereti vetélkedők, környezetvédelmi akciók szervezése.



Kerületi iskolák igazgatóival történő kapcsolatfelvétel, az elérhető, jelenleg használt
oktatási anyagok összegyűjtése.



A kerületi iskolák pedagógusaiból összeállított szakmai team létrehozása, aminek a
feladata a használt oktatási anyagok felülvizsgálata és új ismeretanyagok begyűjtése,
ezek egységes oktatási anyaggá történő formálása.



A pedagógus szakmai team együttműködése a Galéria ’13 vezetőjével és
munkatársaival a Helytörténeti Gyűjteményben megtalálható anyagok oktatási célra
történő esetleges felhasználásának céljából. Emellett együttműködést kell kialakítani a
Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal is.



Interaktív oktatási modul kidolgozása a Tájház nyújtotta adottságokat kihasználva.

Határidő: 2017. december 31.

1.2 Kerületi Középfokú oktatási intézmény létrehozása
Cél: az ifjúsági élet fellendítése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében köznevelési intézményt az
állam, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet,
vagy más személy vagy szervezet alapíthat és tarthat fenn. Települési önkormányzat csak
óvodát alapíthat és tarthat fenn.
Feladat:
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A lakosság, a pedagógusok és a diákok véleményét kikérve meg kell határozni mely
típusú oktatási intézményre lenne leginkább szükség. Ezt kiegészítendő, fel kell mérni
az oktatási intézményekben a végzős diákok öt évre visszamenőleg milyen oktatási
intézményben folytatták tanulmányaikat, illetve, hogy a választott középiskola XXIII.
kerülettől való távolsága befolyásolta-e a választást.



Az elvégzett felmérés alapján mérlegelni kell, hogy egy új intézmény alapításának, vagy
egy meglévő intézmény 12 évfolyamossá tételének költségei összhangban állnának-e a
tényleges igényekkel? A meglévő oktatási intézmény esetén a KLIK szándékában áll-e
a bővítés?



Az előzetes felmérés költséghatékonyságának megállapítását követően fel kell venni a
kapcsolatot egyházakkal, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal annak érdekében,
hogy szándékukban áll-e középfokú oktatási intézményt alapítani a kerületben.

Ezek mellett lehetőség lenne Soroksáron a nagy munkaerőigényű cégek kiemelkedő száma
miatt duális rendszerű szakképzés megvalósítására is egy olyan szakképző központtal, mely
a kerületben működő cégekkel együttműködve a hiányszakmákban képezné a fiatalokat.
Meg kell keresni ezen cégeket annak érdekében, hogy milyen elképzeléssel bírnak a kerületi
szakképzést illetően.

1.3 Határon túli magyar és nemzetközi kapcsolatok
Cél: A soroksári diákok bevonása a testvérvárosi kapcsolatok ápolásába.
Feladat:


Az elszakított országrészek megismerésének, valamint az ott élő fiatalokkal való
kapcsolatépítésnek elősegítése. Az Önkormányzatnak segítenie kell abban, hogy
minden általános iskolás diák tanulmányai során legalább egyszer eljusson valamely
határon túli magyar településre.



A nürtingeni csereprogram támogatásának folytatása.



A Kínai Népköztársaság Peking Helyhatóságának Tongzhou Kerületével a Képviselőtestület döntése értelmében testvérvárosi kapcsolat kialakításának előkészítése zajlik. A
testvérvárosi kapcsolat létrejötte után, az Önkormányzat támogassa a soroksári diákokat
abban, hogy eljuthassanak Peking, Tongzhou kerületébe.



A bolgár testvérvárossal, Tvarditsa-val nyelvi területen nem tud működni a kapcsolat,
mert iskoláinkban nem folyik bolgár nyelvoktatás. A bolgár történelmet, kultúrát és
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népszokásokat jó lenne, ha megismerhetnék tanulóink, hiszen ezzel gazdagodna
ismeretük, tudásuk. A nemzetközi kapcsolatot Tvarditsa-val a tánc, a mozgás, a sport
terén valósíthatnánk meg tanulóink számára.

1.4 Érdekérvényesítés, érdekképviselet
Cél: A helyi közügyekkel való foglalkozás jelen van a fiatalok hétköznapjaiban, biztosítani kell
olyan fórumot, ahol véleményüket elmondhatják.
Feladat: Lehetőséget kell biztosítani a fiataloknak, hogy megismerjék az Önkormányzat
működését.


Az érdeklődő fiatalok alakítsák ki érdekképviseletüket.



Soroksári Ifjúsági Párbeszéd Napja. Fórum évenkénti megrendezése, ahol lehetőség
nyílik az Önkormányzat és a Fiatalok közötti párbeszédre.



Fiataloknak szóló panasz- ötletláda létrehozása. A Soroksar.hu weboldalon a fiatalok
véleményüket közvetlenül megoszthatják a város vezetőivel.

1.5 Ösztöndíj Soroksár tehetséges fiataljai részére
Cél: A kiemelkedően tehetséges fiatalok közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatása. A
támogatott fiatal a tanulmányai befejezése után tevékenységével növelje Soroksár hírnevét,
segítse a kerület fejlődését és tudását Soroksár javára használja.
Feladat: Az ösztöndíjat évente egyszer egy középiskolában, valamint egy egyetemen tanuló
fiatal kaphatja, aki:


igazolja soroksári lakhelyét,



megfelel a magas szintű tanulmányi követelményeknek,



legalább három ajánlást szerez pályázata támogatására,



tanulmányi munkájára, érdeklődési területeire, tanulmányi elképzeléseire kiterjedő
részletes életrajzot nyújt be,



pályázati anyagában leírja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja
tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a kerülettel, segíteni az
önkormányzat munkáját elsősorban ifjúsági területen.
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A pályázatokat elbíráló bizottság létrehozása szükséges, amely célra az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság lenne a megfelelő.
Az ösztöndíj program szabályozásának érdekében, helyi rendelet megalkotása szükséges.

1.6 Devianciák, káros szenvedélyek megelőzése
Cél: Drog-prevenciós program az iskolák felső tagozatos diákjai részére
Feladat:


Előadások szervezése a kábítószerek megjelenési formáról és veszélyeiről az egészségre
és a társadalomra.



Elismert szakértők meghívása egy-egy ilyen előadásra.



Olyan híres emberek meghívása, akik átélték a drog okozta szenvedéseket, ezáltal
hitelesen tudnak mesélni történekről, mely jelentős elrettentő hatást válthat ki.

1.7 Kerékpáros kampány, KRESZ-oktatás:
Cél: a fiatalok biztonságos közlekedésének elősegítése
Feladat:


Osztályfőnöki óra a Rendészeti Osztály munkatársainak közreműködésével a következő
témákban: kerékpár felszerelése, kerékpározó felszerelése, KRESZ szabályok,
közlekedési morál



A kerékpározás népszerűsítése érdekében a kapcsolat felvétele a Magyar Kerékpáros
Klubbal, és segítségükkel kerékpáros kampányok szervezése a kerületi iskolákban

2. Ifjúsági kulturális, szórakozási és művészeti programok
2.1 A Táncsics Mihály Művelődési Ház lehetséges programjai fiatalok
részére
Cél: Az ifjúsági élet fellendítése kulturális és szórakoztató programokkal.
Feladat:


Soroksári ifi-diszkó



Soroksári tini-diszkó
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Ifjúsági kvíz-játék



Ifjúsági társas délután



Alkotó közösségek fenntartása: tanfolyamok, szakkörök



Drogellenes, prevenciós előadások



Másodlagos prevenció: önsegítő csoportok kialakítása

2.2 Ifjúsági információs rendszer
Cél: Ifjúsági programok megismertetése a fiatalokkal
Feladat:


Weboldal létrehozása, amely naprakész információkat tartalmaz, ennek megvalósítása
érdekében soroksári ifjúsági honlap létrehozása, amely a különböző kommunikációs
csatornák egyesítésével kívánja tájékoztatni a kerületi rendezvényekről a fiatal
korosztályt. (Ez a feladat a Polgármesteri Hivatal jelenlegi weboldalának módosításával
is elvégezhető)

2.3 Ifjúsági ház kialakítása
Cél: pezsgő, ifjúsági élet feltételeinek megteremtése ifjúsági ház kialakításával
Feladat:


A Fővárosi Közgyűlés 734/2016. (06.08) határozatával a Budapest XXIII. Kerület,
Újtelep út 6-8 szám alatt található ingatlant sport és szabadidősport támogatása,
valamint ifjúsági ügyek kerületi önkormányzati közfeladatok ellátása céljából 50 év
határozott időtartamra Soroksár Önkormányzata ingyenes használatába adta.



Az ingatlan birtokba vételét követően műszaki állapot felmérés elvégzése, ezt követően
egy olyan koncepció készítése az épület hasznosítására, mely ütemezett végrehajtásban
is megvalósítható a költségek ismerete függvényében.



Ifjúsági, kikapcsolódási funkciót is betöltő létesítmény kialakításának előkészítése az
említett ingatlanon .

2.4 Vendéglátóhelyek, szórakozó helyek kialakítása a Hősök terén
Cél: igényes kikapcsolódási, szórakozási lehetőség megteremtése a fiataloknak
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Feladat: a Hősök tere környezetalakítás tervét a Képviselő-testület 2015-ben elfogadta, ennek
megfelelően az első ütem elkészült, mely alkalmas rendezvények megtartására is. A környező
ingatlanok funkcióváltási lehetősége adott. Egyeztetések indítása potenciális befektetőkkel az
Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó kutatásra hivatkozva, miszerint a fiatalok részére igenis
nagy igény mutatkozik kulturált kikapcsolódási lehetőségre Soroksáron.

3. Sport és szabadidős tevékenységek
3.1 Csónakház építése
Cél: Kis-Duna adta lehetőségek kihasználása
Feladat: Tündérkerthez kapcsolódóan, de nem a volt napközis tábor területén, hanem a déli
szigetcsúcs Csepel felőli partján egy közösségi csónakház építésének megvizsgálása.
Mindenekelőtt azonban beépítési terv elkészítése szükséges, melyben ki kell jelölni az épület
pontos helyét, vizsgálni kell a megközelíthetőséget figyelembe véve a parti sétány
kialakíthatóságát, a tervezett kerékpáros út helyét, a területen tervezett egyéb létesítmények
helyigényét.

3.2 Közösségi kosárlabda és focipálya kialakítása
Cél: sportolási lehetőségek bővítése
Feladat: közösségi kosárlabda vagy focipálya kialakítás lehetőségének vizsgálata a következő
helyszíneken:


Szentlőrinci út melletti kiserdő területe



Sportcsarnok ingatlanán lévő terület



A Molnár-sziget déli csücske

3.3 Ifjúságbarát közlekedés
Cél: ifjúságbarát, fenntartható közlekedési lehetőségek megteremtése
Feladat:


Kerékpárút hálózat kialakítása (Újtelep és a kerületközpont összekötése)



A Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten című pályázaton való részvétel
további támogatása
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4. Otthonteremtés
Cél: Az otthonteremtést az önkormányzatnak minden lehetséges eszközzel támogatnia kell.
Feladat: Koncepció készítése az ifjúság lakáshoz jutásának feltételeiről





Lakások építésének megvizsgálása önkormányzati tulajdonú telekingatlanon
Fővárosi Önkormányzat és Soroksár Önkormányzat közös tulajdonát képező
ingatlanok esetében a közös tulajdon jogi rendezése.
Az 1/1 arányban Soroksár Önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok
értékesítése
A CSOK igénybevételét segítendő építési telkek kijelölése, értékesítése.
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