Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége
Nyilvántartási szám: 3021; Székhely: 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Közhasznúsági beszámoló
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
2012-es működéséről
Szervezetünk 2011. június 7-én alakult meg jogerősen a Békés Megyei
Bíróságon Pk.60.063/2011/2. számon közhasznú szervezetként.
A taglétszámunk 2012. december 31-ig: 16 település (Békés, Szarvas, Makó,
Gyula, Békéscsaba, Dévaványa, Pilisjászfalu, Nagykálló, Tapolca, Kondoros,
Gyomaendrőd, Mórahalom, Tata, Hévíz, Köröstarcsa, Paks)
Szervezetünk 2012-ben az alábbi közhasznú tevékenységeket látta el:
 Tavasszal mobilitás szervezési tréninget tartottunk Békésen tagjainknak
és külső meghívottaknak az EPOMM-al együttműködésben.
 KMSZ szervezésében tartott, a kerékpározás egészségügyi hatásait
tárgyaló konferencián vettünk részt. (február 1.)
 Szervezetünk részt vett a 2011-es KBT-KBM záróesemény szervezésében
(2012. január 11)
 A 2012-es KBT-KBM pályázatokat a KMSZ bonyolította. A pályázatok
előkészületében segítettünk a KMSZ-nek és a minisztériumnak.
 Részt vettünk a 2012-es KBT-KBM bírálóbizottsági ülésén is (december
6.). A pályázati rendszer véleményezése után lemondtunk szavazati
jogunkról, többszörös érintettség miatt és csak véleményeztük a
határértékek megállapítását. Remélem a jövőben, az új rendszer szerint
is több tagunk nyeri el a Kerékpárosbarát Település címet és még több
okunk lesz érintettség miatt lemondani a szavazati jogunkról. Azon
tagjainkat, akik még nem nyerték el a címet, vagy az új értékelési
rendszer miatt elveszítették azt, együtt kell segítenünk céljuk
elérésében.
 Még a budapesti Készenléti Rendőrség kerékpáros rendőri szolgálatának
bevezetése előtt a VI. kerületi rendőrségi civil fórumon vettünk részt
(június 13.). Itt a kerékpárral végzett rendőri járőrszolgálatok
jelentőségét, fontosságát emeltük ki, és átadtuk a kerületi
rendőrkapitányságnak,
valamint
az
önkormányzat
közbiztonsági
referensének a rendelkezésre álló szakmai anyagainkat. Amennyiben
tagjaink ezt igénylik, az anyagot megküldjük.
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Az olasz főpályázóval tervezett Bike Seeds nevű Eu-s pályázati projekt
kapcsán láttunk el közvetítő szerepet a KMSZ és az olasz partner közt. A
pályázat tavaly nem nyert, de idén újra tervezik beadni, felmerült, hogy
az új pályázati konzorciumban már a KETOSZ legyen a partner.
Az NFÜ által végzett kerékpárút felmérésben vettünk részt.
Önkénteseink, kerékpárral bejárták Szob városát érintő kerékpárforgalmi
létesítményeket. Idő szűkében az önkéntesek kellő felkészítésére nem
volt lehetőség, így a felmérés minősége nem a tervezett részletességű.
Az anyag visszaküldésekor ezt hangsúlyoztuk és jeleztük, hogy ilyen
formában a laikus kerékpáros, a felhasználó szemszögéből írja le a
település kerékpárforgalmi létesítményeit, ami talán a legfontosabb
szempont.
2012-ben is a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara idegenvezetői
részének szervezésében megrendezésre kerülő idegenvezető világnap
társszervezői voltunk. Pontosabban, az ingyenes kerékpáros városnéző
túrákat mi koordináltuk és bonyolítottuk le. (február 26.)
Jelentkeztünk 2012-ben számlavezető bankunk (MagNet Bank)
programjára a Közösségi Adományozási Programra (KAP). A Ranger
rendszerrel pályáztunk a programban, amivel térségi közösségi
kerékpárút monitoring és karbantartó rendszert szeretnénk majd
létesíteni. A program keretében a számlatulajdonosok adományozhatnak
a projektünkre.
Előadást tartottunk a Magyar Mérnöki Kamara kerékpáros tervezői
mesterkurzusán.

A honlapon és Facebook-on tájékoztató és kommunikációs tevékenységet
folytattunk. A Facebook-ot inkább a kerékpárosoknak, a honlapot a szakmának
kell szentelni.
A tagok számának növelése továbbra is szükséges. Ehhez a jelenlegi tagok
aktív toborzó tevékenysége is kell.

Budapest, 2013. április 24.
______________
Izsó Gábor
elnök
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