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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári
Fiatalok Fórumának (a továbbiakban: SFF) létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) határozata
III. pontja értelmében „az SFF elnöke a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig írásbeli
beszámolót nyújt be a Képviselő-testület részére a támogatás felhasználásáról és
működéséről.”
Az idézett rendelkezés alapján mellékelten beterjesztem az SFF 2020. évi működéséről,
valamint a részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolómat, mely az SFF
működésének megkezdésétől – 2020. október 1. napjától – a költségvetési év végéig tartó
időszakra vonatkozik. A Fórum működését jelentősen befolyásolták a koronavírusjárvány
miatti korlátozások, amelyek miatt a Fórum tagjai a határozatban is foglalt, valamint az
elfogadott SZMSZ-ük szerinti feladataikat nem tudták hiánytalanul ellátni. Ennek ellenére az
SFF működését megkezdte, és jelenleg is folyamatosan dolgozik a határozatban kitűzött célok
megvalósításáért.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 04. napjától Magyarország egész területére
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben és az
előterjesztéshez mellékelt dokumentumban foglaltak alapján - döntéseit meghozni szíveskedjen.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének ……/2021. (II.
16.) határozata a Soroksári Fiatalok Fórumának 2020. évi működéséről, valamint
támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I.

elfogadja Sebők Máté ifjúsági tanácsnok, mint a Soroksári Fiatalok Fórumának (a
továbbiakban: SFF) elnöke által, az SFF 2020. évi működéséről valamint az SFF részére
nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

II.

nem fogadja el Sebők Máté ifjúsági tanácsnok, mint a Soroksári Fiatalok Fórumának
(a továbbiakban: SFF) elnöke által az SFF 2020. évi működéséről valamint az SFF
részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2021. január 28.

dr. Weidinger Brigitta
osztályvezető
Jegyzői titkárság
az előterjesztés készítője

1. melléklet: az SFF elnökének beszámolója

Sebők Máté Zoltán
ifjúsági tanácsnok, az SFF
elnöke
előterjesztő

1. számú melléklet

Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2020. évi
működéséről
Megalakulás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 331/2020. (VII.14.)
a Soroksári Fiatalok Fóruma (továbbiakban: SFF) létrehozásáról szóló határozatával olyan fórumot
hozott létre, amely elősegíti az ifjúság megszólítását, a helyi közéletbe történő bevonását.
Az SFF jogi személyiséggel nem rendelkező, tanácsadó és egyeztető jellegű fórum, amely önálló
bírósági bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, üléseit az önkormányzat kijelölt
helyiségeiben, vagy maga által meghatározott külső helyszínen tartja.
Az SFF hét állandó tagból áll, melynek elnöki posztját a mindenkori ifjúsági tanácsnok tölti be. A hat
tagot, pályázat benyújtását követően (amelyre a júliusi testületi ülést követően augusztus 15-ig volt
lehetőség) az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) választotta
meg a 2020. szeptember 8-án esedékes ülésén.
A megválasztott tagok név szerint: Herling Odett Nadin, Piller Szabina Cintia, Gyöngyösi Balázs,
Szakszon Péter András, Szekeres András Béla, Szlivka Zsolt.
Elnök: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok
Az SFF ülésein továbbá állandó meghívottként tanácskozási jelleggel részt vehetnek azon pályázók,
akik a kritériumoknak megfelelő, sikeres pályázatokat nyújtottak be, emellett az ifjúsági szervezetek
helyi vezetői, képviselő-testület tagjai, az ifjúságért és kultúráért felelős alpolgármester, Polgármesteri
Hivatal munkatársai.

Az SFF alakuló ülése (Lásd: SFF jegyzőkönyv)
A tagok megválasztását követően, az SFF 2020. október 1-jén 17:00-kor tartotta meg alakuló,
nyitóülését a Polgármesteri Hivatal Nagytermében. Az ülésen részt vett az SFF összes tagja, emellett
két állandó meghívott is megtisztelte jelenlétével az eseményt.
Az alakuló ülésnek négy napirendi pontja volt, amelyet a tagok egybehangzóan elfogadtak. A negyedik
napirendi pont volt a legtágabb értelmű, ugyanis ez az SFF jövőbeni terveiről szólt, amelynek keretében
a tagok kifejtették gondolataikat, javaslatokat tettek.
Az SFF az év folyamán még egy ülést tervezett volna decemberben, amelyet a pandémia második
hulláma meghiúsított, azonban a tagok az ősszel több informális ülést is tartottak.

Programok, cselekvések
Az SFF alakuló ülésén döntött egy amatőr, kispályás focibajnokság megrendezéséről, amelyet ősszel a
Szamosi Mihály Sporttelepen kívánt megrendezni. Az október 1-jei ülést követő hetekben a megindult
a szervezés, az eseményre az előzetes tervek értelmében november közepén került volna sor. Az eredeti
elképzelés értelmében az esemény egy színvonalas, nézőkkel együtt akár több száz ember részvételével,
sztárvendég meghívásával zajlott volna le. A járvány második hullámának erősödése miatt azonban
felmerült egy kisebb mértékű rendezvény megszervezésének lehetősége, majd a járványhelyzet

fokozódása egyértelművé tette, hogy a tervezett programot törölni kell, illetve amennyiben lehetséges
következő évben tavasszal megrendezni. A focibajnokságra, mivel elmaradt, az SFF nem használt fel a
rendelkezésre álló forrásból.
Az SFF alakuló ülésén a tagok döntöttek arról, hogy szeretnének a kerület központjában egy nagyméretű
(ma divatos, számos városban található hasonló) Soroksár feliratot csináltatni. A tagok támogatták a
felvetést. 2020-as évben megvalósítani nem sikerült, így az SFF a rendelkezésre álló forrásból nem
költött.
Az SFF nyitóülésén több program- és egyéb ötlet született, amelyeket a tagok támogattak, azonban a
megvalósítást, illetve a szervezést a járványhelyzet súlyosbodása ellehetetlenítette, így azok szervezése
nem kezdődött meg.

Az SFF felhasznált forrásai
Az SFF hat állandó tagja a Képviselő-testület 331/2020. Döntésének értelmében havi 25.000 Ft
költségtérítésre (telefonszámla, internetszámla, BKK-bérlet) jogusultak.
A költségtérítés értelmében a 2020-ban a felhasznált források az alábbiak szerint alakultak:
Tagok/Hónap
Gyöngyösi Balázs
Herling Odett Nadin
Piller Szabina Cintia
Szakszon Péter András
Szekeres András Béla
Szlivka Zsolt

Október

November

December

bruttó 10196.- forint

Budapest, 2021. január 21.

Sebők Máté
önkormányzati képviselő, az SFF elnöke

