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2021. évi Főtitkári beszámoló
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)

Az egészségügyi veszélyhelyzet jelentősen megnehezítette a civil szervezetek munkáját is,
emiatt az éves feladatmeghatározásban tervezett lobbi tevékenység, a Szövetség
népszerűsítése, kapcsolatok kiépítése, valamint a tagtoborzási feladatok elvégzésére a
tárgyévben is csak korlátozottan volt lehetőségem, hiszen személyesen továbbra sem volt
alkalmam felkeresni a települések polgármestereit, kerékpáros és programszervező
munkatársait a Szövetségünk népszerűsítése céljából. Sok esetben érdektelenség,
munkaerőhiány és egyéb indokokra hivatkozva nem tudtak fogadni, így egy két kivétellel,
ezeknek a megkereséseknek sem lett eredménye. Megpróbáltam lehetőség szerint
kerékpáros rendezvényeken bemutatni a Szövetséget, a lehetőségeket Pl:
Kerékpárosbarát Szolgáltató, Kereképáros útőri szolgálat stb., hogy ezzel vonzóbbá
tegyem új belépők számára (így volt ez a díjátadó alkalmával is, bár a megjelentek száma
sajnos nem volt elegendő egy tagtoborzáshoz).
Az év a tervezéssel, adminisztrációs munkával, Szövetségünk honlapjának teljeskörű
megújításával, aktualizálásával, hírlevelek készítésével, valamint a Kerékpárosbarát
Település és Munkahely pályázat népszerűsítésével telt. (A pályázatra csak 30 település és
26 munkáltató jelentkezett, akik közül heten, illetve négyen vehették át a kerékpárosbarát
címet. Kerékpárosbarát Település címet kapott város kategóriában 2021-ben Kiskunhalas, Szarvas,
Mórahalom, nagyváros kategóriában pedig Békéscsaba, Nagykanizsa, Szolnok és Budapest X. kerülete
Kőbánya.)
Honlap
Szövetségünk korábbi honlapja már nem volt felhasználóbarát, elavult, technikai
stabilitása, működése nem felelt meg a mai elvárásoknak, pedig a tájékoztatás fontos
eszköze, ezért is volt probléma, hogy nem megfelelően fellelhetők a rajta lévő
információk. Szakmai titkárunk is több alkalommal jelezte, hogy vagy egy felület nem
látható a képernyő felbontás miatt, vagy egy menüpont tűnik el. Számos példa volt rá,
hogy a feltöltött anyagokat használják, használnák, az oldalon keresik, de sajnálatos módon
nem lehet megtalálni, vagy letölteni. Legutóljára a bejelentkezési felület tűnt el az oldalról,
és egy szakmai anyag feltöltése közben lefagyott az oldal. Előfordult, hogy a hibajelzések
után hetek, hónapok teltek el mire a szolgáltató kivizsgálta a bejelentett problémát, ezért
sok esetben külső informatikus szakember segítségével voltam kénytelen visszaállítani a
honlapot, kijavítani a hibát.
Keresőrendszer sem működött, nem volt mobilbarát, és a főmenün kívül nem működött a
hírek, információk figyelemfelkeltő kihelyezése, az azonos tárgyú anyagok összekötése.
Azt a következtetést vontuk le, hogy azonnali intézkedésre van szükség, esetlegesen egy új
honlap kialakításával.
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A fentiek miatt felkerestem néhány Informatikai vállalkozást, valamint a Lászlófi János
informatikus vállalkozót, aki korábban a javításokat végezte, és azt javasolták, hogy egy új,
felhasználóbarát honlapot készíttessünk, ami már esetleg mobilion is használható,
biztonságos, kezelése egyszerűbb, mert ezt a felületet megújítani nem lenne gazdaságos.
Az új arculatú honlap tervezését, elkészítését és üzembehelyezését, a korábbi honlap
anyagainak importálását, biztosított távfelügyeletet és tartalomszolgáltatást Lászlófi János
informatikus egyéni vállalkozó (5561 Békésszentandrás, Prohászka utca 54.) elvállalta, és
segítségemmel végrehajtotta. Néhány anyag nem volt már elérhető vagy éppen sérült
volt, de javarészt minden importálható anyag a megfelelő helyre került. Az ezzel
kapcsolatos szerződést a határozat szerint elkészítettem, és a vállalkozóval megkötöttem.
Az ellenőrzést folyamatosan végeztem és végzem, valamint kértem a tagok segítségét is
ezügyben, így már az időközben felmerült kisebb problémák is kijavításra kerülhettek. Az
elnökségtől várok még fotókat a honlapra, hogy a kezdőfelület is kész lehessen, de
minden anyag ami fizikailag rendelkezésre állt, már az új felületen megtalálható.
2021-ben 14 hírlevél került elkészítésére és megküldésére a tagságnak, melyben
Szövetséget érintő aktualitásokat, eseményeket, kérdéseket, javaslatokat állítottam össze
az adategyeztetések és felhívások mellett. A szakmai online konferenciák meghívói, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium aktuális pályázatai, és az Aktív Magyarország
hírei is helyet kaptak a tájékoztató levélben ugyanúgy, mint a Ketosz által felkért
szakértők elérhetősége, valamint a szakmai egyeztetésekről szóló beszámolók is.
A Szövetség ügyeinek gondozása, a könyvelővel való kapcsolattartás, a pénzügyek
kezelése, beleértve a Nav és az egyéb költségek figyelése, utalása és a döntések
végrehajtása volt elsősorban, amit végre tudtam hajtani a 2021-es évben.
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.
Normál esetben az évi rendes közgyűlésünk későbbre esik, mint a vándortáborok
jelentkezési határideje („Jelentkezni tárgyév január és április 30 között.”), emiatt született
az a döntés, hogy a 2021-évi táborok támogathatósága biztosítva legyen.
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A táborokról az aktuális hírlevélben tájékoztattam a tagságot, és az ezzel kapcsolatos
feladatokat határidőben elvégeztem. Bucsa Községből 2 tanuló kérelme érkezett,
Békéscsaba Szlovák Általános Iskolájából 1 tanuló nyújtott be kérelmet és került
támogatásra.
Szövetségünk támogatta a „KETOSZ kerékpárosbarát szolgáltató” támogatás pályázati
kiírását, és megküldését a tagtelepülések számára. A nyertesek részére 200 000 Ft. keretig
induló támogatást biztosít, jelentkezőnkként 50 000 Ft. összeggel.
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.
Felhívásunkra sajnos a tárgyévben nem érkezett be pályázat, annak ellenére sem, hogy
kérésünkre az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Kerékpárosbarát
Település és Munkahely pályázatok elbírálásánál is figyelembe vette a Szövetségünk által
kiadott „kerékpárosbarát szolgáltató” címet.)
Felzárkóztatás, Hálózati terv véleményezés.
Szakmai titkárunktól 2021-ben nem kaptam tájékoztatást, a tagságtól megkeresést ebben
a témában.
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
befizetéseket rendszeresen ellenőriztem.
Ennek alapján kijelenthetem, hogy a Szövetség működése, pénzügyi helyzete
kiegyensúlyozott volt.
A 2021. rendelkező évre regisztrált, szja 1%-os felajánlásra jogosult civil
kedvezményezettek között Szövetségünk is megtalálható volt, így ennek hírelését is
elvégeztem.
Alapszabályunk 4. paragrafusában, a Szövetség céljai között szerepel a Kerékpárosbarát
Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése. Ennek szellemében
továbbra is részt vettem a Kerékpárosbarát pályázatok szempontrendszerének
véleményezésében. Az észrevételeimet és kéréseimet az új pályázatba ahogyan korábban
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is, így most is beemelték, és így egy még igazságosabb, és rangot adó pályázattal, díjjal
gazdagodtak a települések.
Útőri tevékenység:
Az Útőri tevékenységről a saját településemen kívül továbbra sem tudok beszámolni,
mert visszajelzést, panaszt, segítségkérést, hibabejelentést továbbra is csak Szarvasról
kaptam, pedig nagyon fontos feladat, ezt helyi szinten a szolgáltató is elismerte, mert
kapacitás híján a szolgáltató nem tud megfelelő gyorsasággal feltárni az esetleges hibákat,
ellenben a napi szinten a kerékpárutakat használó "útőrök" észleléseire, jelzéseire
könnyebben reagál.
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, valamint kaptam megkeresést a Kerékpárosbarát Szolgáltató” felhívásunkkal
kapcsolatban is, így várhatóan még többen nyújtanak be pályázatot.
Lehetőséget kaptam, hogy egy kiadványban (kerékpáros kisokos) a helyi kerékpáros
rövidhíreink mellett megjelentethessem a Szövetség által kiírt „Ketosz Kerékpárosbarát
Szolgáltató” címet, pályázati kiírásunkat, és a helyi szolgáltatónkat, aki elnyerte a címet.
Bíztam benne, hogy miután országosan ismert budapesti cég készíti a kiadványt, és
mintaként is használják, bemutatják más településeken, kedvet kapnak majd mások is és
pályáznak, valamint elterjed a híre Szövetségünknek. Sajnos erre sem érkezet érdeklődés.

Kérem az Elnökséget és a Tagságot a beszámolóm elfogadására.
Szarvas, 2022.04.21.
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