Hungarian Federation of Bicycle-friendly Towns and Villages (HUFBT)

5630 Békés, Petőfi utca 2.
KETOSZ 2021. ÉVI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

2021. június 2-án Szarvason a Szabadság u. 36. sz. alatti Városháza kis
tanácskozójában, valamint online a Jitsi Meet felületen a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetsége megismételt online közgyűlésén. 10.00 órakor.

Helyszínen jelen vannak: Molnár Etele (Szarvas Város alpolgármestere) meghatalmazással
(Babák Mihály, szarvas Város polgármesterének megbízásából), Krivik Viktor
(főtitkár)
Online jelen vannak: Izsó Gábor (elnök), Sztaniszláv Tamás (szakmai titkár), Gyebnár Péter (a
felügyelő bizottság tagja) Földesi Boglárka (a felügyelő bizottság tagja), Nógrádi
Zoltán (Mórahalom Polgármestere).
Meghatalmazással (Izsó Gábor elnök úr részére) képviselteti magát: Toldi Balázs
(Gyomaendrőd), Ribárszky Péter György (Kondoros)
Meghatalmazással (egyéb): Dr. Görgényi Ernő (Gyula) meghatalmazta Béres István városi
főépítészt

Izsó Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy a megismételt közgyűlés a
létszámtól függetlenül határozatképes lesz.
10.05. óra. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
Izsó Gábor elnök: Levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Krivik Viktort,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Sztaniszláv Tamást és Molnár Etelét javasolja.
Fenti javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a közgyűlés 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
1/2021.(VI.02.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadta az alábbi személyeket a közgyűlés lebonyolításához:
Jegyzőkönyvvezető: Krivik Viktor
Levezető elnök: Izsó Gábor
Hitelesítők: Sztaniszláv Tamás, Molnár Etele
Krivik Viktor főtitkár: Tisztelt tagság. A mai döntések a működéshez, valamint a támogatások
(vándortábor támogatás) biztosításához szükségesek. Egy jelenléti közgyűlést ebben az évben,
nyár legvégén, kora ősszel tervezünk összehívni, amire szívesen fogadjuk a helyszín és
időpont javaslatokat, valamint a Szövetség jövőjével, munkájával kapcsolatos javaslatokat. A
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mai döntések jóformán technikai jellegűek, ezért korábban megküldésre kerültek a tagság
részére (A 2020. évi beszámolók, valamint a 2021. évi munkaterv és pénzügyi terv, a
határozati javaslatok), ezzel is elősegítve és megkönnyaítve a döntéshozatalt.

Izsó Gábor levezető elnök: Ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2020. évi beszámoló
2021. évi munkaterv és pénzügyi terv
Kerékpáros vándortáborok (http://www.bringasvandor.hu/) támogatása
Felügyelő bizottság véleménye
tagdíj
egyebek

Izsó Gábor levezető elnök: Felkéri Krivik Viktor főtitkárt a Felügyelő bizottság jelentésének
felolvasására.
Krivik Viktor főtitkár: Jutasi Kálmán elnök úr egyéb irányú munkahelyi elfoglaltsága miatt a mai
közgyűlésen nem tud részt venni, ezért írásban küldte meg a jelentést, melyet megbízásából
most én fogok beolvasni a tagságnak.
„ 1/2021. szám. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A KERÉKPÁROSBARÁT
TELEPÜLÉSEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2021. MÁJUS 31-I
KÜZGYÜLÉSÉNEK.
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének Felügyelő Bizottsága a szervezet
Közhasznúsági jelentését megvizsgálta, rendbe találta, a Szövetség 2020 évi
tevékenységét törvényesnek és eredményesnek ítéli. A felügyelő Bizottság javasolja,
hogy a Szövetség Közgyűlése a 2020 évi Mérlegét és a Közhasznúsági jelentését
fogadja el.
Békés, 2021. május 31. Jutasi Kálmán FB elnök sk”
Izsó Gábor levezető elnök: A beszámolókkal kapcsolatban megkérdezi a tagságot, van e
kérdés, vélemény. Szavazhatnak egyben, vagy egyesével.
A közgyűlés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.
2 /2021.(VI.02.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés jóváhagyja az Elnökség 2/2021.(V.31.) számú határozatát a 2020. beszámolók
elfogadásáról:
• 2020 évről szóló Főtitkári beszámoló,
• 2020. évi költségelszámolást és FB jelentés,
• 2020. évi közhasznúsági mellékelt.
Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
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Izsó Gábor levezető elnök: 2021. évi munkaterv és pénzügyi terv

Izsó Gábor levezető elnök: Felkéri Krivik Viktor főtitkárt szóbeli kiegészítők megtartására,
amennyiben a tagság ezt szükségesnek találja.
A közgyűlés a 2021. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadását szavazásra bocsátja.
3/ 2021.(VI.02.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés jóváhagyja az Elnökség 3/2021.(V.31.) számú határozatát és elfogadja a 2021. évi
munkatervet és költségtervet.
Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Izsó Gábor levezető elnök: Felkéri Krivik Viktor főtitkárt a következő napirend szóbeli
kiegészítőinek megtartására.
Krivik Viktor főtitkár: A kerékpáros vándortáborok határozati javaslat a korábbi évektől
eltérően nem egy, hanem két évre (2022-2023. évek) került előterjesztésre, abból az okból,
hogy a támogatást igénybe vevőknek ne kelljen megvárni a Szövetség rendes közgyűlési
döntését a támogatási kérelem beadásával, ami sok esetben a vándortáborok elindítása utánra
esik, így előfordult, hogy mire a kérelem benyújtásra került az adott tábor létszáma megtelt. A
másik kiegészítés a létszámkorlát. Korábban tagtelepülésenként egy fő volt meghatározva,
viszont a keret így nem került felhasználásra, holott igény lett volna egy második rászoruló
diák támogathatóságára is. Ezekkel a módosításokkal kérem a tisztelt tagságot a javaslat
elfogadására.
Izsó Gábor levezető elnök: a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
4/ 2021.(VI.02.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés jóváhagyja az Elnökség 4/2021. (V.31.) számú határozatát, mely szerint
Az Elnökség támogatja, hogy 2022-2023. években a KETOSZ tag települések iskoláiból a
kerékpáros vándortáborokba jelentkező diákok közül településenként 1-2 rászoruló diák a
részvételi díjból támogatásban részesüljön a jelentkezők számától függően, arányosan
elosztva, összesen évi 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.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Krivik Viktor
Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Izsó Gábor levezető elnök: „az éves tagdíj” határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja,
és felkéri Krivik Viktor főtitkárt szóbeli kiegészítők megtartására
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Krivik Viktor főtitkár: Alapszabályunk 10. § szerint a tagok kötelezettsége az éves tagdíj
határidőben történő befizetése. A tagdíjat minden év május 1. napjáig, új tagok esetén az
arányos tagdíjat a tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg kell megfizetni. A határozati
javaslat ennél a napirendi pontnál is átalakításra került, mert az évi rendes közgyűlés időpontja, így
a tagdíj megállapításáról szóló döntés is minden évben május 1. utánra esett, ezért szükséges volt
a döntés átalakítása, és a tagdíj következő évi összegének megállapítása.
A Közgyűlés dönt arról, hogy a tagdíj összegét 1,50,-Ft/lakos összegben állapítja
meg, valamint ebben az évben már a következő évi tagdíj összegéről is döntés
születik.
5 /2021. .VI.02.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés jóváhagyja az Elnökség 5/2021. (V.31.) számú határozatát:
Az Elnökség a 2021. valamint a 2022. évi tagdíj összegét az előző évekhez hasonlóan 1,50.Ft/lakos összegben állapítja meg.
Határidő: Értelem szerint.
Felelős: Krivik Viktor
Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Izsó Gábor levezető elnök: „kerékpárosbarát szolgáltató” határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja, és felkéri Krivik Viktor főtitkárt szóbeli kiegészítők megtartására
Krivik Viktor főtitkár: A Ketosz kerékpárosbarát szolgáltató pályázatunk minden évben kiírásra
kerül, amire ezidáig (a tagtelepülések területéről) három szolgáltató pályázott. Jelenleg a
békéscsabai telephelyű Natúrpark, a békési Könyvtár és a szarvasi Könyvtár nyerte el a címet.
A felhívás minden évben több hírlevélben is kiküldésre kerül a tagságnak. Az elnökségi ülésen
érkezett két módosító javaslat elnök úrtól és szakmai titkár úrtól, amiket elnök úr megvitatásra
és elfogadásra javasolt.
Izsó Gábor levezető elnök: „kerékpárosbarát szolgáltató” határozati javaslattal kapcsolatban és
felkéri Sztaniszláv Tamás szakmai titkárt egy szóbeli kiegészítés megtartására.
Sztaniszláv Tamás szakmai titkár: Az eredetileg tervezett 100.000 forint keretösszeget
200.000 forintra, és jelentkezőnkként a korábbi 20.000 forintot 50.000 forintra meg kellene
emelni, ahogy az az elnökségi ülésen is elhangzott, valamint a korábbi nyertesek részére is
lehetőséget biztosítani a megemelt összeg (részükre a különbözet) igénybevételére.
Krivik Viktor főtitkár: Ebben az esetben a három korábbi nyertes részére számla ellenében
30.000 forint kerül majd kiutalásra. Mindhárom szolgáltatót értesíteni fogom a meghozott
döntésről.
Más javaslat nem hangzott el.
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Izsó Gábor levezető elnök: a módosított határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
6/2021.(V. 02.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja az Elnökség határozatát, a 6/2021. (V.31.) számú határozatot, miszerint
az Elnökség támogatja a „KETOSZ kerékpárosbarát szolgáltató” támogatási pályázat
megküldését a tagtelepülések számára és a nyertesek részére 200 000 Ft. keretig induló
támogatást biztosítson, jelentkezőnkként 50 000 Ft. összeggel.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Sztaniszláv Tamás és Krivik Viktor

Megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Izsó Gábor levezető elnök:
Megkérdezi a jelenlévőket van-e további hozzászólás.
Krivik Viktor főtitkár: A mai döntések a működéshez, valamint a támogatások biztosításához
voltak szükségesek, Izsó Gábor elnök úrra egyeztetve, a nyár vége felé várhatóan össze
tudunk hívni egy jelenléti közgyűlést is, ezért kérem a tagságot, hogy akinek helyszín, időpont,
napirendi pont javaslata van, jelezze az elérhetőségeim egyikén.
Krivik Viktor főtitkár: Hamarosan elkészül az új honlapunk, melyhez május 31-i elnökségi
ülésen döntés született. A részletekről hamarosan beszámolok, amint a korábbi üzemeltetővel
sikerül kapcsolatba lépni az új honlap a Szövetség címén beállításra kerül. A tervek szerint
már ebben a hónapban, de ez függ a korábbi üzemeltetőktől is, akik sajnos több esetben
előfordult, hogy nem válaszolnak a leveleimre, telefonos megkereséseimre, a honlap hibáival
kapcsolatban sem.
Krivik Viktor főtitkár: Jutasi Kálmán, a felügyelőbizottság elnöke írásban, valamint egy
telefonos megbeszélés alkalmával jelezte felém, hogy munkahelyi elfoglaltságai miatt sajnos
nem tud aktívan részt venni a Szövetségi munkában. A 2019-es évről szóló feladatokat a
felügyelőbizottság tagjaival egyeztette, a beszámoló elkészült, de az elnöki feladatait 2021re
már nem tudja ellátni. A rendkívüli helyzet elrendelését követően az új elnök megválasztására,
valamint a korábbi elnök munkájának megköszönésére nem volt lehetőség, ezért egyeztetve
Jutasi Kálmán úrral, ezt a 2021-es rendes közgyűlés alkalmával fogjuk megtenni.
Földesi Boglárka is hasonlóképpen kérte a felmentését.
Az elnökségi ülésen két javaslat érkezett a Felügyelő bizottság új tagjaira: Opauszki Zoltán
(Békéscsaba) és Budai Tünde (Békés).
Izsó Gábor levezető elnök: Budai Tünde korábban már volt tagja a Ketosz Felügyelő
bizottságának, így tapasztalata, ismerete van a Szövetség munkájáról, valamint a Szövetség
székhelyén (Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2.) végzi a munkáját, ezért javaslom
majd a tagságnak elfogadásra mindkét jelöltet. Személyesen felkeresem és a munkáltatója felé
is jelzem a felkérést. Várhatóan a következő ülés alkalmával döntést is hozunk.
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Izsó Gábor levezető elnök: A következő, jelenléti közgyűlés időpontjáról és helyszínéről
értesíteni fogjuk a tagságot.
További hozzászólás nincs, Izsó Gánor elnök úr megköszöni a részvételt, a közgyűlést bezárja.
Kmf.

…………………………………
Krivik Viktor
Jegyzőkönyvvezető

………………………………….
Izsó Gábor
levezető elnök

…………………………………..
Sztaniszláv Tamás
Jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………….
Molnár Etele
Jegyzőkönyv hitelesítő
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