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Feladatterv
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
2015-ös működésére
A feladatok jelentős része folyamatos, felsorolásszerűen:
 tervezzük a tagság növelését, megkeressük a Munkahelyeket is a tagság bővítése
érdekében, ehhez kérjük tagjaink mozgósítását is;
 továbbra is igyekszünk pályázati támogatásokat nyerni;
 a honlapon és a közösségi hálón tájékoztatást adunk a pályázati lehetőségekről,
előadásokról, konferenciákról, javasoljuk a referenseknek, hogy legyenek Facebook
tagok és jelentkezzenek a zárt csoportba felvételre;
 meg kívánunk jeleníteni a honlapon/facebook-on tagjainkról, programjaikról
információkat;
 szeretnénk megerősíteni az érdekképviseletet, amihez továbbra is meg fogjuk keresni
tagjainkat a problémáik, kérdéseik feltárása érdekében és ezek alapján
megfogalmazzuk a hangsúlyos feladatokat;
 felmérést készítünk tagjainkról, hogy melyik település mely kerékpáros tevékenységben
érzi erősnek magát ahhoz, hogy a KBT/KBM pályázóit segíteni tudja a cím
elnyeréséhez;
 részt veszünk a KBT/KBM pályázat lebonyolításában, támogatjuk a toborzási és az
értékelési munkát;
 folyamatosan beszámolunk az évközi tevékenységekről Hírlevél formájában,
megkeresve tagjainkat riporttal;
 támogatókat toborzunk az adó 1%-áért (rendelkező nyilatkozat megtalálható:
http://www.ketosz.hu/ado-1);
 elindítottuk a kerékpáros útőr mintarendszert a Kőrösök térségében, a továbbiakban a
feladat koordinálására felkérjük a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás munkatársát, amelyhez szakmai támogatást biztosítunk;
 aláírásra került együttműködési megállapodás a Közlekedési Koordinációs Központtal,
csatlakoztunk a Közlekedési Tudományos Intézet „Élet úton” programjához és aláírásra
vár a Körösök völgye Natúrpark Egyesülettel valamint a Közlekedési Tudományos
Intézettel;
 fontos feladat a kerékpárlopások elleni tevékenység;
 kialakítás alatt van egy elképzelés az EuroVelo egy új magyarországi nyomvonal
kialakításának K-Ny irányban (EV14), ami több tagunkat is érintene, kialakítását
támogatjuk;
 keresünk kerékpáros szakértőt, akivel keretszerződés alapján konzultációs lehetőséget
biztosítunk tagjaink műszaki problémáinak megoldásához;
 kidolgozunk egy pályázati rendszert kerékpárosbarát szolgáltatók támogatásához;
 kidolgozunk egy pályázati rendszert a kerékpáros létesítmények térségében, olyan
egyszerű, olcsó, de dekoratív alkotásra, amely egyértelműen utal a kerékpáros
közlekedés hasznosságára és emeli a környezetének hangulatossá tételét.
A leírt feladatok elvégzéséhez kérem a tagság támogató segítségét, az előző éveknél
aktívabb együttműködést.
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