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Jegyzőkönyv 

amely készült a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2022. szeptember 8. 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 

   dr. Varga Bence László, tag 

   Weisz Míra, tag 

    

 

Tanácskozási joggal részt vettek: Bereczki Miklós képviselő 

 

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 5 fővel 

határozatképes. 

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

hiányában javaslatot tesz a napirend elfogadására. 

A Fórum 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fórumának döntése a Soroksári Fiatalok Fórumának 2022. 

szeptember 8-ai rendes ülés napirendi pontjának elfogadásáról. A Soroksári Fiatalok 

Fórumának 2022. szeptember 8-ai rendes ülésének napirendjét a meghívó szerint fogadja 

el. 
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1. napirendi pont 

Sebők Máté: legutóbbi alkalommal dartstábla beszerzéséről döntött az SFF, amelyet Szakszon 

Péter felelős be is szerzett, valamint szeptember 10-re tervezett esemény középpontjában az 

lesz. A beerpong asztal kapcsán egyelőre, nem sikerült azt beszerezni, mivel az nehézkes. 

A Fórum 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az 

alábbi döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma a beerpong asztal beszerzését elhalasztja. 

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2023. október 31.  

Már korábban szó volt a Focikupa megszervezéséről, amely kapcsán túl sok probléma merült 

fel, így a szervezéssel kapcsolatos megoldások kereséséig tolják el a kupa megrendezését. 

A Fórum 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma a focikupa megszervezését elhalasztja. 

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2023. április 30.  

 

 

2. napirend 

Sebők Máté: a legfontosabb megbeszélnivaló az szombati program megvalósítása. Nyárzáró 

ifjúsági feszt kerül megrendezésre 2022. szeptember 10-én. Kérdéses, hogy mekkora lesz az 

érdeklődés.   

dr. Varga Bence: meg lett osztva az esemény a Guten Morgen Soroksár oldalon? 

Sebők Máté: minden ismert csoportban megosztásra került a felhívás, továbbá szórólapot is 

kiküldtünk. 

dr. Weidinger Brigitta: szombaton 18:00-tól lehet lemenni előkészülni, a berendezést a 

Táncsics Mihály Művelődési Ház biztosítja. A zenét a soroksári fiatal DJ Kollár fogja 

biztosítani. A plakát 01:00-ig szól, de a rendőrségnek 02:00-ig jelentettük a rendezvényt. 

Biztosítást kértünk.  

Szekeres András: nem csak a nyárzáró lesz, hanem Soroksári Napokon Ifjúsági feszt is. Hogy 

áll annak a szervezése? 
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dr. Weidinger Brigitta: a korábban tervezett BrunoxSpacc sajnos nem tud jönni, így helyette 

Tóth Andi, Alee és Paulina lép fel, amelyet a Szeresd a Trashem Baby! Dj duó zár.  

Sebők Máté: Más javaslatokat is vár. Kérdés és hozzászólás hiányában a napirendet lezárja. 

A Fórum 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

döntést hozta: 

A Soroksári Fiatalok Fóruma 2022. szeptember 10-én nyárzáró rendezvényt tart. 

Felelős: Sebők Máté 

Határidő: 2022. szeptember 10. 

 

3. napirendi pont 

Sebők Máté: Kérdezi, hogy van – e valakinek még kérdése az egyebek keretében?  

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

19.15 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 


