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Főtitkári beszámoló
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
2012-es működéséről
Szervezetünk 2011. június 7-én alakult meg jogerősen a Békés Megyei
Bíróságon
Pk.60.063/2011/2.
számon
közhasznú
szervezetként.
Alapszabályunkat az azóta történt jogszabályi módosulások miatt idén
módosítanunk kell, amit egy későbbi napirendi pontban fogunk tárgyalni.
A taglétszámunk 2012. december 31-ig: 16 település (Békés, Szarvas, Makó,
Gyula, Békéscsaba, Dévaványa, Pilisjászfalu, Nagykálló, Tapolca, Kondoros,
Gyomaendrőd, Mórahalom, Tata, Hévíz, Köröstarcsa, Paks)
A szervezet operatív feladatait egy személyben magam láttam el, társadalmi
munkában, erőforrásaim az utóbbi időben, munkahelyváltozás miatt, még
korlátozottabbak, mint voltak. Mivel egy civil szervezet működése rengeteg
feladattal jár, Békés város polgármesteri hivatala számtalanszor besegített
nekünk (kiemelném Budai Tündét, ezúton is megköszönve munkáját).
2012-ben, amikor megkezdtük valódi tevékenységünket, a KMSZ ajánlása
alapján megbíztuk Takács Adriennt, a Tadrá Bt. képviseletében, hogy végezze
szervezetünk könyvelését. Az eltelt egy év alatt nagyon elégedett voltam
Adrienn munkájával. Javaslom, hogy a jövőben is a Tadrá Bt. könyvelje a
KETOSZ pénzügyeit.
Szervezetünk 2012-ben az alábbi tevékenységeket látta el:
 Tavasszal mobilitás szervezési tréninget tartottunk Békésen tagjainknak
és külső meghívottaknak az EPOMM-al együttműködésben.
 KMSZ szervezésében tartott, a kerékpározás egészségügyi hatásait
tárgyaló konferencián vettünk részt. (február 1.)
 Szervezetünk részt vett a 2011-es KBT-KBM záróesemény szervezésében
(2012. január 11)
 A 2012-es KBT-KBM pályázatokat a KMSZ bonyolította. A pályázatok
előkészületében segítettünk a KMSZ-nek és a minisztériumnak.
 Részt vettünk a 2012-es KBT-KBM bírálóbizottsági ülésén is (december
6.). A pályázati rendszer véleményezése után lemondtunk szavazati
jogunkról, többszörös érintettség miatt és csak véleményeztük a
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határértékek megállapítását. Remélem a jövőben, az új rendszer szerint
is több tagunk nyeri el a Kerékpárosbarát Település címet és még több
okunk lesz érintettség miatt lemondani a szavazati jogunkról. Azon
tagjainkat, akik még nem nyerték el a címet, vagy az új értékelési
rendszer miatt elveszítették azt, együtt kell segítenünk céljuk
elérésében.
Még a budapesti Készenléti Rendőrség kerékpáros rendőri szolgálatának
bevezetése előtt a VI. kerületi rendőrségi civil fórumon vettünk részt
(június 13.). Itt a kerékpárral végzett rendőri járőrszolgálatok
jelentőségét, fontosságát emeltük ki, és átadtuk a kerületi
rendőrkapitányságnak,
valamint
az
önkormányzat
közbiztonsági
referensének a rendelkezésre álló szakmai anyagainkat. Amennyiben
tagjaink ezt igénylik, az anyagot megküldjük.
Az olasz főpályázóval tervezett Bike Seeds nevű Eu-s pályázati projekt
kapcsán láttunk el közvetítő szerepet a KMSZ és az olasz partner közt. A
pályázat tavaly nem nyert, de idén újra tervezik beadni, felmerült, hogy
az új pályázati konzorciumban már a KETOSZ legyen a partner.
Az NFÜ által végzett kerékpárút felmérésben vettünk részt.
Önkénteseink, kerékpárral bejárták Szob városát érintő kerékpárforgalmi
létesítményeket. Idő szűkében az önkéntesek kellő felkészítésére nem
volt lehetőség, így a felmérés minősége nem a tervezett részletességű.
Az anyag visszaküldésekor ezt hangsúlyoztuk és jeleztük, hogy ilyen
formában a laikus kerékpáros, a felhasználó szemszögéből írja le a
település kerékpárforgalmi létesítményeit, ami talán a legfontosabb
szempont.
2012-ben is a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara idegenvezetői
részének szervezésében megrendezésre kerülő idegenvezető világnap
társszervezői voltunk. Pontosabban, az ingyenes kerékpáros városnéző
túrákat mi koordináltuk és bonyolítottuk le. (február 26.)
Jelentkeztünk 2012-ben számlavezető bankunk (MagNet Bank)
programjára a Közösségi Adományozási Programra (KAP). A Ranger
rendszerrel pályáztunk a programban (külön köszönet Szarvas
képviselőjének, Tobak Lászlónak), amivel térségi közösségi kerékpárút
monitoring és karbantartó rendszert szeretnénk majd létesíteni. A
program keretében a számlatulajdonosok adományozhatnak a
projektünkre.
Előadás az MMK mesterkurzusán.

A honlapon és Facebook-on tájékoztató és kommunikációs tevékenységet
folytattunk. A Facebook-ot inkább a kerékpárosoknak, a honlapot a szakmának
kell szentelni. A honlapra szükséges a tagoknak saját adataikat megküldeniük,
hogy a bemutatkozó felületeket feltölthessük.
A tagok számának növelése továbbra is szükséges. Ehhez a jelenlegi tagok
aktív toborzó tevékenysége is kell.
2012-es évünkre rányomta bélyegét, hogy korlátozottan tudtam csak
szervezetünk ügyeivel foglalkozni, szervezetünket képviselni különböző
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fórumokon. A jövőben új emberek munkájának köszönhetően úgy gondolom,
hogy a KETOSZ el tud indulni a komoly szakmai munka útján. Az új titkárság
munkáját folyamatosan segíteni fogom én is, és vállalok majd részfeladatokat
is. Fenntartom tavalyi hitvallásom, és hiszem, hogy a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetsége a közeljövőben országos jelentőségű,
népszerű szövetséggé válik, aki a kerékpáros döntéshozatal meghatározó,
megkerülhetetlen résztvevője lesz.
Mivel nem tudom a rám bízott feladatokat megfelelő minőségben ellátni, olyan
szakembert kerestem, akinek nyugodt szívvel adhatom át a KETOSZ főtitkári
feladatait. Jelzett akadályoztatásom miatt javaslom Sztaniszláv Tamást a
főtitkári teendők ellátására. Szakmai tapasztalata, kapcsolatrendszere
alkalmassá teszi ezen feladatok ellátására. Mérnökként és nyugdíjas
közalkalmazottként az állami és civil kapcsolatai miatt segíteni tudná
szervezetünket feladatainak ellátását. Tamás felajánlotta, hogy elvállalja a
pozíciót, ha biztosítjuk neki az eredményes munkához szükséges feltételeket.
A főtitkártól, a szakmai munkája mellett nem várhatjuk el, hogy minden
adminisztratív terhet a vállán hordozzon, ezért az ő segítségére és
alkalmanként helyettesítésére ajánlom Szabó Árpádot, aki végzettségét
tekintve településfejlesztő mérnök. Árpád vállalná, hogy az adminisztratív
munka mellett fokozatosan egyre több feladatot vegyen át a főtitkártól és így
beletanulna
a
kerékpáros
fejlesztéseket
érintő
szakterületekbe.
A
támogatásukra egy későbbi napirendi pontban kerül sor.
A pályázatírás sok erőforrást emészt fel, ezért csak nyertes pályázat esetén
fizetendő sikerdíjas rendszerben, a civileknek szánt pályázatokban jártas
pályázatírókkal való közvetlen együttműködés céljából kerestem meg
Galambos Attilát. A pályázatok beadásával komoly erőforrásaink lehetnek
ötleteink megvalósítására, szervezetünk fejlesztésére. Alkalmazásának
kérdését egy későbbi napirendi pontban fogjuk tárgyalni.
Budapest, 2013. március 24.
______________
Szabó Kristóf
főtitkár
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