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Feladatterv
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
2021. évi működéséhez
A feladatok jelentős része folyamatos, felsorolásszerűen:
Remélhetően a következő negyedév végére már jelentősen javulni fog a helyzet a meglévő
korlátozó intézkedéseknek, valamint az oltásoknak köszönhetően, és gazdaság működése, a
kereskedelem, a szolgáltatások a régi rend szerint működhetnek. Ha ez így lesz, akkor az
előző évben eltervezett feladatokat is lehetőségem lesz teljes egészében végrehajtani.
• továbbra is tervezzük a tagság növelését, ennek megvalósításához kérjük
tagjaink mozgósítását, és a hivatkozás alapjául szolgáló, aktív szakmai
együttműködés kialakítását is. Reményeim szerint ebben az évben már részt
vehetünk a Minisztérium és egyéb kerékpáros szervezetek országos
rendezvényein. Az ITM osztályvezetőjétől normál esetben folyamatosan
lehetőséget kaptunk Szövetségünk bemutatására, megcélozandó ezzel is a
tagság bővítése, a tagtoborzás. A rendezvényeiken a legfőbb célként a
Szövetség bemutatását és országosan ismertebbét tételét tűzzük ki.
• Az előző években a Szövetségünket bemutató és népszerűsítő
szóróanyagokat minden jelentős rendezvényre elvittem, így szükségessé vált
az utánnyomtatása, ehhez kérem majd a jóváhagyást.
• A Körösök Völgye Útőri Szolgálatnál új települések, útőrök bevonása, az
Önkormányzatokkal való megismertetése, országos elfogadtatása az évi
feladat. A 2014-ben elindított Körösök Völgye Útőri Szolgálat működése
még mindig sajnos akadozik, így szakmai titkárunk segítségével ismét
elindítanám új településeken, és az eddigi tapasztalatok alapján
megerősíteném a szolgálatot. A folyamatosan növekvő kerékpáros
turisztikai nyomvonalak kitáblázása is majd igényel az országban több
helyen olyan szolgálat kialakítását, amelyhez egyelőre a Szövetség
mintaprojektje nem ad elegendő követendő példát, pedig erre igény lenne.
Amennyiben sikerül megerősíteni a Szolgálatot, akkor ez például
szolgálhatna másutt ennek elindításához. Ebbe a helyi civil szervezeteket is
tervezzük bevonni. Miután az Önkormányzatoknak ez amúgy is kötelező
feladat, úgy véljük ezzel, hogy erre a feladatra időről időre felhívjuk a
figyelmet könnyebben ösztönözhetjük az útőri szolgálat felállítására a
vezetőket. Az útőri szolgálat kialakításának segédleteként erre a célra
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készített kézikönyv újbóli kiadását országos megismertetését, terjesztését
tervezzük, ezzel is népszerűsítve Szövetséget.
szeretnénk folytatni, a pályázati rendszert kerékpárosbarát szolgáltatók
támogatásához, hiszen az igény felmerült, ez ügyben már több megkeresés
is érkezett. Ez a kerékpárosbarát szolgáltató cím amúgy egy elismerés is
amit elnyerve büszkeség a településnek és persze a szolgáltatnak is, de a
legfontosabb, hogy ez is jó reklám a Szövetségnek.
támogatókat toborzunk az adó 1%-áért, ezt a hírlevélben és a
sajtóanyagainkban is feltüntetjük, bízunk benne, hogy tagjaink is így
tesznek, és mint korábban, most is kérjük a tagságot a helyi sajtóban való
meghirdetésre.
kerékpárút építési pályázatok megvalósításába kedvező döntés valamint
megkeresés esetén ezen túl is bekapcsolódunk, Kerékpárforgalmi
Hálózati Terv szakvélemények készítését a továbbiakban is elvégezzük.
Segítjük a KBT/KBM pályázóit, erre még 2019-ben készült egy határozati
javaslat. A pályázók számának növelése érdekében a Szövetség
szellemiségéből adódóan elvárás, hogy minden tag adjon be pályázatot és
szorgalmazza településének munkahelyeit is pályázni. Szintén a Szövetség
célja, hogy segítsük településeinket kerékpárosbaráttá tenni. Ennek
érdekében javaslunk idén is évi 400 000 Ft-ot arra a célra fordítani, hogy
szakértőkkel készíttessünk olyan ajánlásokat a helyszín tanulmányozása
alapján, amely segíti a gyengébb teljesítésű településeket a fejlődés útján.
Alapszabályunk 4. paragrafusában, a Szövetség céljai között szerepel A
Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének
növelése ennek szellemében az alábbi javaslatot terjesztem a tisztelt
Közgyűlés elé: A Közgyűlés támogatja, hogy a Titkárság bízzon meg egy
kerékpáros ügyekben gyakorlott szakértőt, hogy a tagok felmerült szakmai
problémáit orvosolja, a KBT/KBM címre pályázó tagtelepüléseknek segítse
a felzárkózást, a pályázat kiíróival egyeztetve. Elkülönít erre a feladatra
bruttó 400.000 Ft.- azaz négyszázezer forintot. Ez az összeg tartalmazza
majd szakmai anyagok javaslatok, vélemények elkészítését, személyes
felkeresést. (Az előző évben Gyomaendrőd és Petőháza részére készült
szakvélemény.)
Kedvező döntés esetén támogatjuk, hogy 2022. évben is a KETOSZ tag
települések iskoláiból a kerékpáros vándortáborokba jelentkező diákok
közül településenként néhány rászoruló diák a részvételi díjból
támogatásban részesüljön a jelentkezők számától függően, arányosan
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elosztva, összesen évi minimum 200 000 Ft. keretösszegig. Ezt az összeget
a diák helyett a KETOSZ utalja át. A diákok kiválasztásához a Polgármester
keresse meg az iskolákat és az jogosultság ellenőrzése után igazolja a
támogatás kifizethetőségét." Az ehhez szükséges feladatokat elvégezzük. A
2022 azért fontos, mert már az év elején szükséges meghirdetni a
támogatást, hogy arra jelentkezni is tudjanak, mert mire az éves (májusi)
közgyűlést megtartjuk már kicsúszunk az időből és betelik a létszám.
• A tagság kéréseire kérdéseire javaslataira figyelemmel, hírlevélben
emlékeztetjük a tagságot a szakmai kapcsolatainkra, Pl: szakmai titkár úr,
mint kerékpáros ügyekben gyakorlott szakértőt, tagok felmerült szakmai
problémáinak megoldására ajánljuk, valamint az előfizetett Pályázatfigyelő
szolgáltatások figyelemmel kísérését és tagjainknak továbbítását is az éves
feladat részeként elvégezzük.
• A fentieken kívül minden, az alapszabályban leírt titkársági feladatot
végrehajtunk.
A leírt feladatok elvégzéséhez kérem a tagság támogató segítségét, aktív
együttműködést.
Krivik Viktor
főtitkár

