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KETOSZ toborzó
A közlekedési tárca már több éve írja ki a Kerékpárosbarát Települések és
Munkahelyek (KBT/KBM) pályázatot, amelynek célja, hogy motiválja és
irányítsa a kerékpáros közlekedés elterjesztésében hivatott önkormányzatokat
és munkahelyeket céljaik elérésében. A kerékpárosbarát települések részéről
felmerült az igény, hogy a Kerékpárosbarát Települések szövetségbe tömörülve
képviseljék magukat és a kerékpározás fejlődéséért elkötelezett településeket
a minisztériumok, a hatóságok, civil szervezetek és a privát szféra előtt. Ezért
2011-ben a címet elnyerő települések megalakították a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetségét annak érdekében, hogy érdekeiket minél
magasabb szinten tudják képviselni, érdekközösséget alakítsanak, segítsék
egymást ennek a munkának során.
A szervezet alapszabálya szerinti céljai a következők:
(1) A Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek cím elnyerőinek és
elismertségének növelése;
(2) A
települések
közt
létrejövő,
kerékpározás
témáját
érintő
együttműködések növelése;
(3) Az intermodalitás, a kerékpáros közlekedés és más közlekedési módok
kapcsolódási lehetőségeinek növelése;
(4) A magyar kerékpáros társadalom fejlesztése, a Magyarországon napi
szinten kerékpárral közlekedők, továbbá a kerékpárt egészségmegőrzési, sportolási, rekreációs, prevenciós céllal használók számának,
arányának növelése;
(5) A kerékpáros közlekedés és turizmus népszerűsítése, a bel- és külföldi
kerékpáros turisták számának, tartózkodási idejének növelése;
(6) A kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális (utak, létesítmények,
szálláshelyek stb.) fejlesztések kezdeményezése, elősegítése.
A célok elérésének érdekében a KETOSZ fontos feladata, hogy a kerékpáros
közlekedés eseményeiről minél szélesebb és aktuálisabb tájékoztatást adjon
közvetlenül tagjainak és az elektronikus lehetőségek felhasználásával a
szélesebb érdeklődő körnek is (www.ketosz.hu www.facebook.com/ketosz).
Igyekszik
a
témához
kapcsolódó
megbeszéléseken,
konferenciákon,
tanulmányok kidolgozásában, véleményezésében részt venni (aktuálisan
képviseletében a főtitkár részt vett a Kerékpáros Kerekasztal munkájában,
amelyről dokumentumok a honlapon találhatók). Ennek érdekében próbál egy
szakmai műhelyt kialakítani. A KETOSZ éves tagdíja a 2013. évi Közgyűlés
határozata alapján az év első napi létszáma után 3 Ft/fő.
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Kezdeményezi a KBT/KBM pályázatban való részvételt nem csak tagjainak, de
a Szövetségen belül segítséget ad a cím elnyerése érdekében. A Szövetség
törekszik arra, hogy a pályázatnak szakmai gazdája legyen. Kiemelt feladatnak
tekintjük egy olyan kerékpáros útőr mintarendszer kialakítása, amely segíti a
településeket a kerékpáros létesítmények fenntartásában.
A KETOSZ-ban nem csak a KBT címet elnyert települések vesznek részt, hanem
olyanok is, akik a pályázaton nem kívánnak részt venni, vagy eddig nem vettek
részt, de fontos feladatnak tartják a Szövetség céljainak megvalósítását,
településük kerékpárosbarát kialakítását. A Szövetségbe várjuk a KBM címet
elért munkahelyeket és szakértőket pártoló tagként is.
A fentiekben leírt célok elérése, feladatok megvalósítása érdekében feladatunk,
hogy minél több települést (majd később munkahelyet is) bevonjuk a
munkánkba, minél szélesebb körben hallassuk hangunkat.
Ennek érdekében, kérjük a megkeresett települések vezetőit, hogy gondolják
végig a kerékpáros közlekedés terén végzett feladataikat, és ha úgy érzik,
hogy ezen feladatok megvalósításában Szövetségünk tud segíteni, akkor
üdvözölhessük tagjaink sorában. Kérdéseivel forduljon hozzám, a belépéshez
szükséges dokumentumok az alábbi helyen találhatók:
http://ketosz.hu/tagtoborzas
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