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2018. évi Főtitkári beszámoló
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)

A 2018 májusi megválasztásom után elődömtől kaptam egy összeállítást (a főtitkár
és a szakmai titkári munkájának megkönnyítése érdekében) az elvégzendő
feladatokról, feladatkörökről és a fontosabb határidőkről. Az azóta eltelt időszakban
igyekeztem folytatni elődeim által elkezdett munkát, átvenni a munkakört,
adminisztrációs munka, a Szövetség ügyeinek gondozása, lobbi tevékenység, a
Szövetség népszerűsítése, a könyvelővel való kapcsolattartás, és a pénzügyek
kezelése. Az idő rövidsége miatt nem a konkrét átadás-átvétel valamint a tagtoborzás
volt az első és legfontosabb feladatom, hanem a 2016.év óta tervezett és 2018-ra
bevezetésre került adatvédelmi törvény változása miatti GDPR az EU adatvédelmi
rendelet betartása, hiszen az adatvédelmi szabályzat elkészítésének határideje
2018.május 25. volt. A Szövetség iratainak, szabályzatainak megismerését követően
elkészítettem a Szövetségre szabott szabályzatot és szakjogásszal véleményeztettem,
így az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató határidőre elkészült, bár a pontosítása,
kiegészítése és elfogadtatása a tervezettnél több időt vett igénybe. "12/2018.(XII.18.) sz.
közgyűlési határozat: A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége Rendkívüli
Közgyűlése a Szövetség Adatkezelési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tervezet
szerint elfogadta". Gyebnár Péter korábbi főtitkártól megkaptam az adatbázisokat, ezek

alapján adategyeztető, adatvédelmi, tagdíjbekérő és egyéb levelekkel, tagi
tájékoztatókkal kerestem meg a tagságot, valamint a kiküldött adategyeztető táblázat
kitöltése után aktualizáltam, frissítettem a teljes tagi adatbázist. Néhány település nem
aktualizálta, vagy nem küldte vissza az egyeztető levelet, így azok újra kiküldésre
kerültek. Ennek eredményeként az év végére egy teljes és átlátható adatbázist sikerült
létrehozni a tagságról.
A 2018-as évre legfőbb célkitűzésem volt, hogy minél több fórumon, példaként a
Mobilitási Hét nyitórendezvényén és egyéb kerékpáros rendezvényeken bemutassam
a Szövetséget, ezzel vonzóvá tegyem új belépők számára. Sajnos a legnagyobb
(Önkormányzatokat felsorakoztató) rendezvény 2018-év elején nem került
megrendezésre, így személyesen nem tudtam bemutatni a Ketoszt, ezért bemutatkozótagtoborzó levelet küldtem, és megkerestem az Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Nap rendezvénysorozatot megszervező 269 (A települések listája az 1. számú
mellékletben található) település (a jelen tagok kivételével)
munkatársait,
programszervezőit, melyben bemutattam a Szövetség munkáját, célját, tevékenységét.
www.ketosz.hu
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Ennek eredményeként számos település képviselőjével kerültem kapcsolatba, ezek
közül négy település (Miskolc, Polgár és Cigánd, Lenti) már konkrét érdeklődését
jelezte, ebből Cigánd Város Polgármestere Oláh Krisztián, Polgár Város
Polgármestere Tóth József, valamint Lenti Város Polgármestere írásban is megküldte
belépési szándékát a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségébe rendes
tagként. Taglétszámunk ennek is köszönhetően ebben az évben bővült Bucsa, Cigánd,
Polgár, és Lenti településekkel. A Mobilitási Hét záró rendezvényen, ami 2018
december 14-én volt megtartva programszervezőként városomat, és a Szövetséget
képviselve folytattam a kapcsolatok kiépítését és a tagtoborzást. A létszám
bővüléséhez hozzájárult még a szakmai titkár úr által szervezett "Kerékpáros
Vándortábor 2018", mely programon a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulói támogatottként részt vehettek.
A Közgyűlés 8/2018.(V.10.) sz. határozatának értelmében elkészítettem a tagság
kerékpáros referensei számára több tervezetet, az őszi csapatépítő tréning
programjairól.
A programok között szakmai előadások, kerekasztal beszélgetés, csapatépítő
kerékpáros ötletbörze, kerékpártúra, sétahajózás, és egyéb kulturális programok is
megszervezésre kerültek, a szállások, étkezések és egyéb feladatok mellett. Két helyi
kerékpáros civil szervezet is bekapcsolódott a programok szervezésébe. A Szövetség
bemutatása céljából Sztaniszláv Tamás szakmai titkár úr előzetesen meghívta Révész
Máriusz Kormánybiztos urat is aki jelezte, hogy ha egyéb kötelező programja
lehetővé teszi, akkor részt vesz a referensek csapatépítő rendezvényén.
Sajnálatos módon egyik megküldött időpontra sem jelentkeztek a tagtelepülések
képviselői, így emiatt nem került megtartásra a program.
2018. májusa és decembere között 7 hírlevél került elkészítésére és megküldésére a
tagságnak, melyben Szövetséget érintő aktualitásokat, eseményeket, kérdéseket,
javaslatokat állítottam össze az adategyeztetések és felhívások mellett. A
Vándortáborok támogatásának beszámolói, szakmai rendezvények meghívói, és az
Innovációs és Technológiai Minisztérium aktuális pályázatai is helyet kaptak a
tájékoztató levélben.
Alapszabályunk 4. paragrafusában, a
Szövetség céljai között szerepel A
Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése.
Ennek szellemében Földesi Boglárkával és szakmai titkár úrra részt vettünk az új
Kerékpárosbarát pályázatok véleményezésében. Az észrevételeinket és kérdéseinket
remélhetően az új pályázatba beemelik, és így egy sokkal
igazságosabb,
kiegyenlítettebb és igazán rangot adó pályázattal, díjjal gazdagodhatnak a települések.
www.ketosz.hu
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Pénzügyek kezelése, könyvelés:
A könyvelőnek minden számlát, havi banki kivonatot határidőben megküldtem, a
beérkező tagdíjakról a nyilvántartást elkészítettem. A számviteli bizonylatokat
elkészítettem és megküldtem a települések megjelölt pénzügyi ügyintézőinek. A TOP
pályázatok kerékpárforgalmi hálózati terv szakmai véleményezését szakmai titkár úr
elvégezte, mely feladatról a számlákat kiállítottam és továbbítottam a megbízó felé. A
befizetéseket rendszeresen ellenőriztem.
Ennek alapján kijelenthetem, hogy a Szövetség működése, pénzügyi helyzete
kiegyensúlyozott volt
Együttműködő partnerünkkel a TUTI Egyesülettel és egy helyi civil szervezettel
közös kerékpáros rendezvényen is részt vettünk, és a jövőben több kerékpáros
fórumot tervezünk közösen megvalósítani.
Útőri tevékenység:
Az Útőri tevékenységről a saját településemen kívül beszámolni nem tudok, mert
visszajelzést, panaszt, segítségkérést, hibabejelentést egyelőre csak Szarvasról
kaptam. Ezt a tevékenységet a 2019-es évben szeretném újjáéleszteni, ha más
feltételekkel is mint korábban, de nagyon fontos feladtat, és ezt helyi szinten a
szolgáltató is elismerte. Kapacitás híján a szolgáltató nem tud megfelelő gyorsasággal
feltárni az esetleges hibákat, ellenben a napi szinten a kerékpárutakat használó
"útőrök" észleléseire, jelzéseire könnyebben reagál. A helyi útőrök javaslataival és az
ötletgazdával összeülve szeretném a projektet megismertetni (egyelőre) a
tagtelepülések vezetőivel, szolgáltatóival.
Többen megkerestek, segítséget kérve, illetve segítséget felajánlva Szövetségünknek.
Voltak köztük szolgáltatók, járművezetők képzésével különböző járműkategóriákban
elméleti és gyakorlati oktató, a balesetmentes közlekedést javító program sorozat
ajánlatával. Ezeket a megkereséseket is megjelentettem a hírlevelekben.
Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Földesi Boglárkának aki egész évben
segítette a munkámat.
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Beszámolómat az előző évi közgyűléseken elfogadott, aktuális feladataimat megszabó
határozatok végrehajtásával folytatom:
5/2018.(V.10.) sz. közgyűlési határozat:
A Közgyűlés döntött arról, hogy az átadás-átvétel technikai lebonyolítására május 31-ig
kerüljön sor. Az átadás - átvétel Gyebnár Péter korábbi és Krivik Viktor új főtitkár között
maradéktalanul megtörtént.
8/2018.(V.10.) sz. közgyűlési határozat:
A Közgyűlés döntött arról, hogy 2018-ban csapatépítő tréning kerüljön megszervezésre. A
megfelelő számú résztvevő biztosítása érdekében a tagtelepülések polgármesterei felé június
végéig megkereséssel kell élni. A programtervezet elkészült és több hírlevél és tájékoztató mellett
megküldésre került a tagság részére. Sajnálatos módon egyik megküldött időpontra sem jelentkeztek
a tagtelepülések képviselői, így emiatt nem került megtartásra a program.
10/2018.(V.10.) sz. közgyűlési határozat:
A Közgyűlés dönt arról, hogy az Európai Adatvédelmi Szabályzatnak való megfelelés
érdekében megbízza Krivik Viktor főtitkárt a szükséges intézkedések megtételével. Az
Adatkezelési Szabályzat, és Adatkezelési Tájékoztatót a jogszabálynak való megfelelés céljából
elkészítettem, és véleményezésre Farkas Tamás adatvédelmi szakjogásznak megküldtem. A végleges
anyagokat mellékletként csatoltam a tagságnak.
A Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetségének alapszabályának 13. § és 14. § lehetővé teszi rendkívüli közgyűlés elektronikus úton
történő lebonyolítását, ennek értelmében elektronikus úton történő szavazásra kértem több
alkalommal a tagságot, hogy a szabályzatot (a lehető legrövidebb időn belül) a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /NAIH/ részére megküldhessem, valamint a
www.ketosz.hu honlapon megjelentethessem. A bejelentés 2018 december 19-én megtörtént
http://www.ketosz.hu/adatvedelmi-tajekoztato-adatvedelmi-szabalyzat-0.
11/2018.(V.10.) sz. közgyűlési határozat:
A Közgyűlés dönt arról, hogy a tagdíj összegét 1,50,-Ft/lakos összegben állapítja meg.
A tárgyévi tagdíjbekérő ennek szellemében kerültek kiküldésre.

Kérem a Közgyűlést a beszámolóm elfogadására.
Szarvas, 2019.05.10.
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1.számú melléklet

Ács
Ácsteszér
Ajka
Alibánfa
Alsónémedi
Alsóörs
Alsózsolca
Baja
Bakonynána
Baktalórántháza
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonfenyves
Balatonfüred
Balatonszabadi
Balmazújváros
Báránd
Barcs
Bátaszék
Békés
Békéscsaba
Beregsurány
Berettyóújfalu
Bocskaikert
Boda
Bodajk
Bonyhád
Bordány
Borsodnádasd
Böhönye
Bölcske
Budakalász
Budakeszi
Budapest
Budapest - Terézváros
Budapest distr. V.
Budapest distr. XIII.
Budapest distr. XX. (Pesterzsébet)
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest
Budapest II. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest X. kerület Kőbánya
Budapest XVII.
Bugacpusztaháza
Bürüs
Cegléd
Celldömölk
Cibakháza
Cigánd
Csákánydoroszló
Csanádpalota
Csarnóta
Csenger
Csetény
Csobánka
Csongrád
Debrecen
Dég
Demecser
Dévaványa
Diósd Város Önkormányzata
Dóc
Dombóvár
Dombrád
Döge
Dunakeszi
Dunaszeg
Dunaújváros
Ebes
Ecser
Edelény
Eger
Egyek
Enying
Esztergom
Fegyvernek
Fehérgyarmat
Feked
Felsődobsza
Felsőzsolca
Forráskút
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Fülöpháza
Füzesgyarmat
Galgaguta
Gersekarát
Göd
Gödöllő
Gősfa
Gyomaendrőd
Gyöngyös
Gyönk
Győr
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Harka
Hatvan
Heves
Hódmezővásárhely
Isztimér
Iváncsa
Jákfa
Jászberény
Jászkisér
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Józsefváros
Kállósemjén
Kalocsa
Kaposmérő
Kaposvár
Kazincbarcika
Kecskemét
Kemestaródfa
Kerekegyháza
Keszü
Kétegyháza
Kisbér
Kisecset
Kisfüzes
Kisköre
Kiskőrös
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Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kiskutas
Kispáli
Kisvárda
Komárom
Komló
Kondó
Kóny
Körmend
Kőszeg
Kulcs
Lábatlan
Lenti
Létavértes
Lőrinci
Ludányhalászi
Magyaregregy
Magyarhomorog
Magyarnádalja
Majs
Mándok
Marcalgergelyi
Marcali
Martfű
Mátészalka
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőszentgyörgy
Mezőtúr
Mindszent
Miskolc
Mohács
Monor
Mórahalom
Mosonmagyaróvár
Nagyecsed
Nagykálló
Nagykanizsa
Nagykovácsi
Nagykutas
Nagymágocs
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Nagypáli
Nagytarcsa
Nárai
Nemesládony
Nick
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírmeggyes
Nyírtass
Nyírtura
Nyomár
Olaszfa
Orosháza
Ózd
Őriszentpéter
Pácin
Paks
Pap
Pápa
Pásztó
Pécel
Pécs
Pilis
Pilisborosjenő
Pincehely
Polgár
Pusztaszabolcs
Püspökladány
Rábapatona
Radostyán
Rákóczifalva
Révleányvár
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajóörös
Salgótarján
Sándorfalva
Sárosd
Sátoraljaújhely
Simaság
Sóly
Sonkád
Sopron
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Sopronkövesd
Söjtör
Súr
Szabadegyháza
Szakácsi
Szakonyfalu
Szalafő
Szamossályi
Szank
Szarvas
Szécsénke
Szécsény
Szeged
Székesfehérvár
Szekszard
Szentes
Szentgotthárd
Szigetújfalu
Szilvásvárad
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Szolnok Megyei Jogú Város
Szombathely
Sződliget
Tamási
Tapolca
Tata
Tatabánya
Téglás
Tiszakécske
Tiszaújváros
Tomajmonostora
Törökszentmiklós
Tunyogmatolcs
Újfehértó
Újkígyós
Vác
Vámosszabadi
Varbó
Vasalja
Vásárosnamény
Vasboldogasszony Község Önkormányzata
Vasegerszeg
Vejti
www.ketosz.hu
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Véménd
Vép
Veresegyház Város Önkormányzata
Veszprém
Vonyarcvashegy
Záhony
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zirc
Zsámbok
Zsarolyán
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