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KETOSZ 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült: 2014. május 07-én 10.30 órakor a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége
Közgyűlésén
Helyszín: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal (Mezőberény, Kossuth tér 1.) 16. sz. terem
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Siklósi István Mezőberény Város polgármestere köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, majd rövid
ismertetőt tartott a városról. Mezőberény idén ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját,
1989. március 1-jén kapott városi rangot a település. A rendszerváltás következtében gazdasági
visszaesés történt, aztán az ipar és az agrárium struktúraváltására került sor. A 2008-as gazdasági
világválság Mezőberényt sem kerülte el, de 2010-től a vállalkozások nettó árbevétele évi 7-10
%-kal növekedett. Ez az adat valamilyen szintű gazdasági élénkülést mutat.
1941-ben volt a legnagyobb a lakosságszám, elérte a 14,5 ezret. Az 1940-es évek végén
végrehajtott lakosságcsere következtében megfogyatkozott a város lakossága, a németeket,
szlovákokat kitelepítették, jelenleg közel 11 ezer fő él a városban.
A település legpatinásabb épülete a Városháza, melynek terve a marosvásárhelyi színház
épületének pályázatára készült. Orlai Petrics Soma családi házának a helyén épült 1902-ben. A
díszteremben látható Orlai Petrics Soma Coriolanus c. festménye, melyet a Munkácsy Mihály
Múzeum tartósan kölcsönöz a város számára.
Mezőberény intézményrendszere stabil, egy általános iskola közel 900 tanulóval, és egy országos
beiskolázású középiskola működik. A fiatalok helyben tanulása biztosított, sajnos
munkalehetőség már kevesebb van.
Bemutatta - a teljesség igénye nélkül - Mezőberény nagy szülötteit, büszkeségeit: Orlai Petrics
Soma historikus festő (barátja, Petőfi háromszor járt nála Mezőberényben), Dr. Schmidt Péter
alkotmányjogász, Dr. Gschwindt András a MASAT-1 „atyja”, Dr. Bak Mihály onkológus, Bayer
Mihály nagyövet, Dr. Lengyel Imre a Szegedi Egyetem vezetője, Iványi Dalma válogatott
kosárlabdázó stb. A város szülöttei vallják is, hogy Mezőberényiek.
Mezőberényben 62 civil szervezet van bejegyezve, döntő többségük aktívan segíti a várost. Ezen
kívül 4 gyülekezet működik Mezőberényben (2 evangélikus, református, katolikus), ők is
színesítik a város életét.
Jelentős a geotermikus energia program, így termálvízzel fűtik az intézményeket, a művelődési
ház tetején pedig napelemes rendszer került kiépítésre.
Február 5-én jelent meg a New York Times hasábjain egy utazó újságírója beszámolója
Mezőberényről, a „finoman elbűvölő településről”.
Kérte a jelenlévőket, tekintsék meg a települést.
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Izsó Gábor megköszönte a tájékoztatást, és hogy ebben az évben Mezőberény ad helyet a
KETOSZ közgyűlésének. Tavaly Szarvason, tavalyelőtt Békésen tartotta éves közgyűlését a
Szövetség. Ez jelzi, hogy sok tag van a Körösök vidékéről.
Köszöntötte a szövetség főtitkárát, az elnökségi tagokat és az érdeklődőket. Megállapította, hogy
a közgyűlés határozatképes, 21 tagjából személyesen vagy megbízás útján 14 település van jelen.
Megkérdezte a jelenlévőket, hozzájárulnak-e, hogy a közgyűlésről hangfelvétel ill. fénykép
készüljön.
A jelenlévők egyhangúlag hozzájárultak felvételek készítéséhez.
Jegyzőkönyvvezetőnek Fesetőné Sipos Juditot a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal munkatársát
bízzák meg. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földesi Szabolcsot, Mezőberény Város Jegyzőjét
és Siklósi István Mezőberény Város Polgármesterét javasolta. A jogszerűség ellenőrzésére Dr.
Földesi Szabolcs jegyzőt javasolta.
A jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták a javaslatokat.
Izsó Gábor elmondta, hogy a közgyűlést megelőzően elnökségi ülés megtartására került sor, ahol
előkészítették az anyagot. Ismertette a napirendet, majd kérte annak elfogadását.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
1/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a tisztségviselőket és a napirendet.

1. napirendi pont: Elnökségi ülésről szóló beszámoló tudomásul vétele
Izsó Gábor ismertette az elnökségi ülésről szóló beszámolót. A közgyűlés előtt került sor
elnökségi ülésre, ahol megtárgyalták az előterjesztéseket, valamint a főtitkár szóbeli
kiegészítéseit, ezeket el is fogadta az elnökség. Mivel a tagok nem kapták meg, ismertette az
elnökségi ülés határozatait:
1. határozat: a napirend, a pénzügyi szabályzat-tervezet és a főtitkári javaslatok elfogadása
2. határozat: 2013. évi beszámoló és 2014. évre vonatkozó javaslatok előterjesztése
3. határozat: elektronikusan megküldött tagfelvételi kérelmek megerősítése (Csopak,
Komárom, Mezőberény, Sarkad és Rábapatona)
Sztaniszláv Tamás főtitkár tájékoztatta az elnökséget az év közben végzett munkáról,
kiegészítésképpen ismertette, hogy a 8/2013. évi határozat értelmében a főtitkár az alábbi
megbízásokat adta ki az elnökség párhuzamos tájékoztatása mellett:
 Kerékpáros Kerekasztal (KEKE) megbízás kifizetése.
 KETOSZ domain-név éves díja, és a név átírása a KETOSZ számára.
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Sós Zoltán grafikus, aki az eddigi grafikai munkát végezte, elkészítette a logóval ellátott
szórólapot. 200 példány elfogyott a januári és februári rendezvényeken, de most készült
újabb, és minden tag kap 10-10 darabot.
Az útőrök számára készített, logóval ellátott és sorszámozott biztonsági mellényre 3
vállalkozótól kért árajánlatot a főtitkár, egy vállalkozó adott ajánlatot, el is készítette a
mellényeket. Ehhez a MagnetBank 35.181,- Ft-os támogatása lett felhasználva.
Útőri rendszer beindításához felmerült az elektronikus bejelentés igénye, Főtitkár Úr
felkeresett 3 vállalkozót a szoftver kidolgozására, a legolcsóbb ajánlattevő 100.000,- Ft-ért
készítette el a békéscsabai kátyúbejelentőt. Ez lesz adaptálva a kerékpáros útőri hálózat
adatfigyeléséhez.
Az elnökség hozzájárulásával a főtitkár megbízást adott Dalos Péter mérnöknek egy, a
tagok munkáját segítő kiadvány készítéséhez.
Az előző évi pályázati támogatásokhoz ajánlott vállalkozóval sikertelen volt a
kapcsolatfelvétel. Az Új dimenzió szervezettel megállapodást kötött a főtitkár
pályázatfigyeléses konzultációra, de a megbízás eredménytelensége miatt a megállapodás
felmondásra került. E helyett előfizetésre került egy elektronikus pályázatfigyelő.

4. határozat: A főtitkár 2 együttműködési megállapodást készített elő az Autóklubbal és a
Vuelta Sportirodával, ezek aláírásra is kerültek. A Sportiroda képviselője jelen van a
közgyűlésen, ők végzik a BringaAkadémia képzést.
5. határozat: előkészítés alatt van 2 megállapodás: a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesülettel - ott lesz az Útőri Program központja, valamint a Közlekedéstudományi
Intézet Életúton programjával.
6. határozat: Elnökségi tag megválasztása, mivel Dévaványa polgármestere lemondott.
7. határozat: Az elnökség javasolja a Közgyűlésnek Pintér Józsefet az Autóklub részéről,
Abelovszky Tamást a Vuelta Sportiroda részéről pártoló tagnak, valamint Nagy Sándort
és Gyebnár Pétert tiszteletbeli tagnak megválasztani.
Izsó Gábor végezetül kérte a beszámoló tudomásul vételét.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
2/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés az elnökségi beszámolót tudomásul vette.

2. napirendi pont: 2013. évi beszámolók (éves beszámoló, közhasznúsági jelentés,
pénzügyi beszámoló, Felügyelő Bizottság értékelése)
Sztaniszláv Tamás az írásban megküldött beszámolókhoz - számítógépes prezentációval szóbeli kiegészítést tett.
Az Új dimenzióval nem sikerült a pályázatírás.
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A Nemzeti Együttműködési Alapnál próbálkozott még működési ill. rendezvénytámogatást
szerezni, egyik sem nyert. Gyebnár Péter közreműködésével egy MNVH pályázatban próbáltak
részt venni, és vannak még ötletek, hol lehetne pályázni.
A Kerékpáros Kerekasztal keretében 7 kerékpáros szervezet a 2014-2020-as EU-s támogatáshoz
összeállított egy kerékpáros szakmai anyagot, a KETOSZ 50.000,- Ft-tal támogatta ezt a munkát.
2013-ban 16 tagja volt a KETOSZ-nak, mostanra 5 fővel bővült. Az Alföld, Körösök völgye
túlsúlya látható, de remélhetőleg egyre kiegyensúlyozottabb lesz a területi megoszlás.
A KETOSZ az interneten saját honlappal (www.ketosz.hu) ill. Facebook oldallal
(www.facebook.com/ketosz) jelenik meg, ahol több csoportot is létrehoztak. Akinek van
Facebook profilja, egyszerűen csatlakozhat a csoporthoz.
Megkereste a Szövetség szervezeteit konzultációs témákkal, kérte a honlapon a logó és
megjelenés lehetőségét. A tagdíjat minden tag rendesen fizetni, de a többi megkeresésre kevés
válasz érkezett vissza. Szeretné, ha a honlapon megjelennének a jó példák. Alkalom nyílt a
közlekedési tárca által kidolgozott Nemzeti Közlekedési Stratégia véleményezésére.
Folyamatban van egy EuroVelo 14-es nyomvonal tervezése, vízszintesen szelné át
Magyarországot, jó volna rácsatlakozni az európai kerékpáros útvonalhálózatra.
A szövetség részt vesz a Kerékpárosbarát munkahely c. pályázat kidolgozásában, értékelésében.
Eredménynek tekinthető, hogy a Mobil 2020 képzés során kézikönyv készült.
2013-ban még nem volt meg a Szövetség 2 éves teljes közhasznúsága, így az adó 1%-a elveszett.
Idén már várják a tagok felajánlását.
2013-ban zajlottak az Útőri Szolgálat előkészítő feladatai ismertető anyag összeállításával,
elkészültek a biztonsági mellények a MagnetBank felajánlásából, és egy útőri jelentkezési lap
elkészült. A 16-17 fő képzésére és a tevékenység elindítására május 8-án kerül sor. A
szándéknyilatkozatot Békésen írták alá kb. másfél hónapja 10 különböző szervezet részvételével
(Békés Megyei Önkormányzat, Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Szervezete,
Útügyi Kormánymegbízott, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Magyar Autóklub, Körös
Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a KETOSZ.)
2013-ban megjelent a KETOSZ a Bringaexpo kiállításon, és 4 hírlevelet kaptak a tagok.
Segítettek a 3 kiemelt turisztikai projekt tanulmány kidolgozásában, és más szakmai és civil
fórumokon is részt vettek.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szervezésében készül 4 tanulmány, melyek a
kerékpározást segítik, ezekben is részt vett a KETOSZ. A kerékpározás szinte minden tárcát
érint, ezért célszerű lenne egy központi szervezetet létrehozni. A KEKE keretében készült
Kerékpáros Charta népszerűsítésével sajtótájékoztatón vett részt a főtitkár.
2013-ban készült grafikai munka az asztali zászló, szórólap, és a főtitkár névjegykártyája.
Felhívta a figyelmet egy települési iskolák számára kiírt pályázatra.
Végül kérte a tagokat, hogy kicsit aktívabban vegyenek részt a szövetségi munkában.
Sztaniszláv Tamás áttért a következő témára. Készült közhasznúsági jelentés, ami tartalmilag
megegyezik a 2013. évi beszámolóval, csak majd el kell küldeni a bíróságnak.
A pénzügyi beszámolót elővezetve elmondta, hogy a tagság – 2 település kivételével - befizette a
tagdíjat. A 2013-as év költségvetése kiegyensúlyozott és pozitív volt, jelentős felhalmozásra
került sor, mert sokan az előző évi lemaradásukat is befizették, és több tavalyi tétel 2014-ben
kerül kifizetésre. A könyvelési díj állandó összeg, a kerékpáros útőr szolgálatra 61.000,- Ft került
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kifizetésre, benne a 35.181,- Ft-os MagnetBank támogatással. Nagyobb összeg volt még a KEKE
50.000,- Ft-os tagdíja. Mivel nem volt kérdés, felkérte Szabó Kristófot, a Felügyelő Bizottság
elnökét, értékelje a 2013. évi munkát.
Szabó Kristóf ismertette, hogy a Titkárságtól folyamatos tájékoztatást kapott a Bizottság a
tervezett szerződésekről, költségekről, mindent szabályszerűnek találtak. Véleményezték a
szabályzatokat is. Javasolta, hogy többször legyen alkalom személyes találkozásra az FB
tagoknak, mert most leginkább elektronikusan tartják a kapcsolatot.
Izsó Gábor megköszönte a tájékoztatást. Napi kapcsolatban van a Főtitkár Úrral, alaposan
végzett munka és alapos a beszámoló. A kezdetekhez képest újabb célok kerültek kitűzésre,
Sztaniszláv Tamás folyamatosan dolgozik, a hírportálok is naprakészek. Maradéktalanul teljesült
a cél, hogy a kerékpározást népszerűsítsék az önkormányzatokon keresztül. Javasolta, hogy
együtt szavazzák meg a beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a pénzügyi beszámolót és az FB
értékelését.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
3/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a 2013. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a pénzügyi beszámolót
valamint a Felügyelő Bizottság értékelését.

3. napirendi pont: 2014. évi feladat- és pénzügyi terv
Izsó Gábor ismertette, hogy két terv készült 2014. évre. A pénzügyi terv esetében majd módosító
javaslatot kíván tenni. Felkérte Sztaniszláv Tamás Urat, ismertesse az idei terveket.
Sztaniszláv Tamás felsorolta a teendőket. A településekkel történő együttműködésen túl fel kell
keresni a kerékpárosbarát munkahelyeket, valamilyen együttműködést biztosan ki tudnak
alakítani. A kerékpárosbarát települések értékelésénél jelentős szempont, hogy az adott
településen hány kerékpárosbarát munkahely van.
Pályázatokon próbál részt venni a KETOSZ, hogy az anyagi forrásait növelje.
A Facebook csoportba minél nagyobb létszámba jelentkezzenek a tagok.
Jó példák megjelenítése is cél.
A kerékpárosbarát munkahely pályázat átdolgozásra került, mely május végén, június elején
jelenik meg, remélhetőleg már egyszerűbb lesz a kitöltése.
Az idén már három hírlevelet kaptak a tagok.
2014-ben már a Szövetségnek is fel lehet ajánlani az adó 1%-át.
Az útőr-rendszer 2014. május 8-án indul, év végére már lesznek tapasztalatok.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács megkeresését támogatva országosan egységesítenék a
kerékpáros regisztrációt, jelenleg önkéntes bejelentéssel működik.
Cél még az EuroVelo 14 nyomvonal-javaslat szakmai hátterének megalapozása, a Körösök
Völgyében sok települést érintene. A nemzetközi publikáció miatt érdemes lenne részt venni
ebben a munkában.
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Ezek a 2014-es év tervei.
Izsó Gábor véleménye szerint van tennivaló ebben az évben is. Az útőrhálózat sikeres beindítása
mindenképpen presztízskérdés. A BringaAkadémiával kötött együttműködési megállapodás is
fajsúlyos feladat, ingyenes képzést nyújtott mintegy 30 pedagógusnak, és 30 kreditpontot ad.
Mivel a tagok részéről nem érkezett hozzászólás, észrevétel, kérte megszavazni a 2014. évi
feladattervet.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
4/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a 2014. évi feladattervet.
Izsó Gábor áttért a pénzügyi tervre, mely a 2014. évi feladattervhez kapcsolódik. Írásban
megkapták a települések képviselői. Az elnökség is tárgyalta, egy módosító javaslatot terjesztene
elő. A kiadási oldalra kerüljön be még egy sor, évi 120.000,-Ft költségtérítés a főtitkár részére,
mert társadalmi munkában látja el ezt a feladatot, de egyre több munka van. A fedezet megvan
hozzá. Szavazásra tette fel a módosítást.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
5/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a 2014. évi pénzügyi tervre vonatkozó elnökségi módosító javaslatot.
Izsó Gábor megkérdezte, hogy így van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban.
Sztaniszláv Tamás ismertette, hogy 2013. évről 1.350 eFt-ot hoztak át, mivel sok költség az idén
keletkezett. Az évi tagdíj kb. 800-850 eFt, korrekten befolyik. A költségvetés 2,2 millió Ft-os
bevétellel számol az áthúzódó összegekkel együtt. A pályázatíró költsége kiesett, az utazási
költség is csökkenni fog, ha megszavazzák a főtitkár költségtérítését. Kb. 50.000,- Ft-ot
remélnek az adó 1%-okból. A rendezvények költségei tervezés alatt. Tagdíjakra, támogatásokra
150.000,- Ft lett beállítva, számítani lehet arra, hogy a KEKE folytatja a munkáját. Az útőri
szolgálat működtetésére ill. az EuroVelo 14 programra van nagyobb összeg betervezve. Az útőri
programról később lesz még szó, van egy olyan javaslat, hogy a települések kapjanak vissza egy
részt a tagdíjukból. 300.000,- Ft lett beállítva pályázati önerőre, ebben van a legnagyobb
bizonytalanság. Általában 10% önerőt kell biztosítani.
A költségvetésből látszik, hogy 2014-ben többet költene a KETOSZ, a mérleg csökken az előző
évhez képest, sok az áthúzódó költség. Vannak benne tartalékok, tartható és reálisan
megvalósítható ez a költségvetés.
Izsó Gábor a kiegészítéssel kérte elfogadni a költségvetést.
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A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
6/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a módosító javaslattal kiegészített 2014. évi pénzügyi tervet.

4. napirendi pont: Elnökség 4. tagjának megválasztása
Izsó Gábor elővezette a napirendet. Mint ismeretes, lemondás miatt új tagot kell választani az
elnökségbe. Két személyre tesz javaslatot, mindketten jelen vannak. További helyszíni
javaslatokat is lehet tenni. A titkos szavazáshoz először meg kell választani a szavazatszedőket,
Szabó Kristóf és Budai Tünde személyét javasolta.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
7/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a Szavazatszedő Bizottság tagjainak Szabó Kristófot és Budai Tündét.
Izsó Gábor javasolta elnökségi tagságra Siklósi István Mezőberény Város polgármesterét és
Jutasi Kálmán Rábapatona Község polgármesterét. További javaslat nem érkezett. Megkérdezte
a jelölteket, vállalják-e a jelölést.
Siklósi István megköszönte a jelölést, de úgy vélte, megkönnyíti a Közgyűlés helyzetét, ha nem
vállalja.
Izsó Gábor ismertette, hogy így egy jelölt marad. Megkérdezte Jutasi Kálmán polgármestert,
vállalja-e jelölést.
Jutasi Kálmán elfogadta a jelölést. Tájékoztatásul elmondta, hogy Rábapatona 16 km-re fekszik
Győrtől. A 2.500 fős község 2013-ban lett kerékpárosbarát település, büszkék erre a címre,
kihelyezték a település táblájához. Kerékpáros turisztikai útvonalat alakítottak ki a településen,
javasolja a többi tagnak is, mert kis költséggel megvalósítható program. Kerékpáros napot
szerveznek Rábapatonán, ahol elvégzik a kerékpárok regisztrációját is. Erre a rendőrséggel
közösen készítettek egy kerékpáros regisztrációs programot, amennyiben beválik, szívesen átadja
a tagoknak. Egy pedagógust beiskoláztak a BringaAkadémiára. Amennyiben támogatják
elnökségi tagnak, akkor dolgozni fog az előbb elfogadott 2014. évi munkaterv megvalósításában.
Izsó Gábor felkérte Szabó Kristóf Urat a szavazás lebonyolítására.
– szavazás –
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Szabó Kristóf ismertette a titkos szavazás végeredményét: Jutasi Kálmán 13 szavazatot kapott.
8/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A KETOSZ elnökségi tagjának a közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással egyhangúlag
Jutasi Kálmánt Rábapatona Község Polgármesterét szavazták meg.
Izsó Gábor gratulált Jutasi Kálmánnak, üdvözölte a Dunántúlt az elnökségben, és reményét
fejezte ki, hogy a jövőben sokszor találkoznak majd a közös munka jegyében.

5. napirendi pont: 2014. évi határozati javaslatok
Izsó Gábor áttért a következő napirendre. Határozatokat kell hozni, hogy működőképes legyen a
Szövetség. A Főtitkár Úrnak lesznek szóbeli kiegészítései. Ismertette az első határozati
javaslatot: Pilisjászfalu Önkormányzatát levélben szólítsa fel a KETOSZ, hogy rendezze 3 évi
elmaradását. Amennyiben nem fizeti be a tagdíjat, megszűnik a tagság. Kérte a határozati
javaslat elfogadását.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
9/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy levélben szólítsa fel Pilisjászfalu (3 év elmaradás)
Önkormányzatát, hogy az Alapszabály 8§ (7) pontja értelmében az elmaradt és a tárgyévi
tagdíjat fizesse be, mert, ha ennek az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15
napon belül sem tesz eleget, a tagság törlését a Közgyűlés elfogadja, megköszönve az
Önkormányzat eddigi munkáját.
Izsó Gábor elővezette a következő határozati javaslatot: a KETOSZ az iskolai tornatermi
kerékpáros képzésben és a BringaAkadémia szakköri foglalkozásában oktatóként résztvevő
pedagógusok továbbképzési költségeihez járuljon hozzá. Ehhez már be is terveztek 100.000,- Ftot a költségvetésbe.
Sztaniszláv Tamás szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a BringaAkadémiát szakkörök és
iskolai tornatermi foglalkozások keretében lehet az általános iskolákba bevezetni. Ehhez a
tanároknak egy auditált tanfolyamot kell elvégezniük, ennek a költsége 50.000,- Ft, amit a
pedagógusok jelenleg saját zsebből fizetnek. A tanfolyam a 3-4. osztályosokat és az 5-6.
osztályosokat célozza meg, félévenként 30 órás képzést jelent. A Közlekedéstudományi Intézet
és a Vuelta Sportegyesület közösen 100 fő képzésére központi támogatást kapott. További
pályázati lehetőségek is vannak, hogy forrást biztosítsanak a képzésre. Javasolja, hogy
amennyiben nem lesz más lehetőség, a KETOSZ 100.000,- Ft támogatást adjon a tagtelepülések
általános iskolái számára a képzés tovább folytatásának érdekében 10 fő részére.
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Izsó Gábor összefoglalta az elhangzottakat: a KETOSZ a tagjai részére tanáronként maximum
10.000,- Ft támogatást adjon. Így 10 tanár képzését támogatná a Szövetség. Kérte a Közgyűlést,
szavazza meg a 100.000,- Ft biztosítását a képzés támogatására.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
10/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés támogatja a Főtitkár azon javaslatát, hogy a KETOSZ az iskolai tornatermi
kerékpáros képzésében és a BringaAkadémia szakköri foglalkozásában oktatóként résztvevő
pedagógusok továbbképzési költségeihez hozzájáruljon. Ehhez dolgozza ki a jelentkezés
feltételeit, a pályázók elfogadását az elnökség végzi. 2014. év során a Szövetség ehhez
maximum 100.000,- Ft-ot használhat fel.
Izsó Gábor szavazásra tette fel azt a javaslatot, miszerint 10 tanár részére fejenként 10.000,- Ft
támogatást biztosítanak a BringaAkadémia elvégzéséhez.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
11/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés támogatja, hogy a KETOSZ 10 pedagógus Bringaakadémia képzésére
személyenként maximum 10.000,- Ft támogatást biztosítson.
Izsó Gábor megjegyezte, hogy jó lenne elérni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál,
vegyék fel a kötelezően választható képzések közé a BringaAkadémia tanfolyamát.
Sztaniszláv Tamás egyet értett azzal, hogy a KETOSZ levélben keresse meg az
intézményfenntartót.
Izsó Gábor elmondta, hogy már a ’80-as években is volt igény ún. közlekedésbiztonsági
referensek képzésére, azóta csak nőtt a forgalom. Főtitkár Úrral megfogalmaznak egy közös
levelet a KLIK-nek, aztán a válaszból kiderül, hogy lépjenek tovább.
Izsó Gábor felolvasta a következő határozati javaslatot. Az útőri szolgálatban résztvevő
települések kaphassák vissza a befizetett tagdíjuk 30-40%-át, és az összeget a kerékpáros
létesítményük fenntartására fordíthassák számla ellenében.
Szatniszláv Tamás kifejtette a javaslatot. A Körösök Völgyében mintarendszerként indul el az
útőri szolgálat. Feltérképezik a problémákat, és ezt jelzik az önkormányzatok felé, az
önkormányzatok pedig lehetőségeikhez mérten megpróbálják megoldani azokat. Javasolja, hogy
támogassák az érintett önkormányzatokat olyan módon, hogy a befizetett tagdíjuk bizonyos
részét a fenntartásra fordíthassák. Ez jelképes összeg, de a taglétszám növekedésével és pályázati
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pénzek elnyerésével fokozható lenne. Problémaként vetődik fel, hogy a Körösök Völgyében
indul az útőri szolgálat, ezért az itteni tagtelepüléseket segítené. Kérdés az is, hogy hány
százalékot javasolnak a jelenlévők.
Izsó Gábor megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte, van-e valakinek javaslata az
elhangzottakhoz. A költségvetésben be van tervezve az összeg. Vannak olyanok, akik nem
KETOSZ tagok, de részt vesznek az Útőri Hálózatban, rájuk ösztönzőleg hatna. Ebben az évben
egyszeri alkalom lenne.
Szabó Kristóf véleménye szerint ez egyszeri, de első alkalmat jelent, tehát innentől kezdve
nyitott minden új KETOSZ tagnak, aki belép az útőr projektbe. Ez ösztönzi az
önkormányzatokat, hogy belépjenek a KETOSZ-ba, és támogatja a KETOSZ tagokat, hogy
belépjenek az útőr projektbe.
Izsó Gábor a 30%-ot javasolta, ez is méltányos összeg. Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
12/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés támogatja, hogy a Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálatban részt vevő
települések a befizetett tagdíjuknak maximum 30%-át a kerékpáros létesítményük fenntartására
fordítsák számla ellenében.
Izsó Gábor ismertette az OTÉK által előírt kerékpártárolókra vonatkozó határozati javaslatot.
Sztaniszláv Tamás kifejtette, mi indította ezt. A térségben költségkímélés miatt az első kereket
fogó tárolók dominálnak, de ezek meggyötrik a küllőket. Biztonsági szempontból sem jók az
ilyen tárolók, mert ha csak az első kereket rögzítik, azt könnyű leszerelni. A szakmailag
kidolgozott tárolók költségesebbek. Elsősorban a vállalkozás telephelyének kiadásánál, majd az
önkormányzatok saját területén és intézményeinél kellene átállni a paraméterkönyvnek
megfelelő tárolókra. Békés élen jár a vázrögzítős kerékpártárolók kihelyezésében.
Izsó Gábor elmondta, hogy van, aki pártolja, másoknak nem tetszik. Támogathatónak tartja a
felkérést. Polgármesterként gondolkozva azonban nem biztos, hogy népszerű intézkedés lenne a
vállalkozók körében, de törekedni kell rá, csak ne tegyék kötelezővé.
Béres István Gyula Város főépítésze hajlandó támogatni a törekvést, de az előírással nem értett
egyet. Rendben van, hogy az OTÉK leírja a kötelező kerékpártároló ismérveit, de nem ért egyet
azzal, hogy csak azt a fajta kerékpártámaszt lehessen támogatni. Levélben már jelezték, hogy
vannak olyan műemlékvédelmi területek, ahol ezek a típusú kerékpártárolók nem illenek a
környezetbe, másrészt a vidéki emberek az olcsóbb, hagyományos kerékpártárolók használatát
szokták meg. A kerékpártámasznak nagyobb a hely igénye, és Gyulán így is több, mint ezer
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kerékpártároló hely hiányzik, ezért nem látja megvalósíthatónak. A város nevében nem
támogatja, hogy kötelezően bevezetésre kerüljön a szakmailag alátámasztott tároló. Kérte, hogy
a különböző pályázati kiírásoknál, véleményezéseknél a KETOSZ ne adjon olyan ajánlást, mely
kizárólag kerékpártámasz építését támogatja, mert ezzel az olyan konzervatív városok hátrányt
szenvedhetnek, amelyek nem feltétlenül értenek egyet a bonyolult és drága berendezések
kihelyezésével. Aki ezt választja, éljen vele, de aki az olcsóbb, takarékosabb megoldást választja,
annak hagyják meg ezt a lehetőséget.
Sztaniszláv Tamás ellenvetésként elmondta, hogy Gyulán ő is látott olyan kovácsoltvas U alakú
kerékpártartót, ami megfelelt a műemléki környezetnek. A paraméterkönyv széles lehetőséget
biztosít. Természetesen el kell fogadni a helyi igényeket, de induljon el egy tendencia, egyre
biztonságosabb kerékpártartók kerüljenek kihelyezésre.
Szabó Kristóf megjegyezte, hogy a paraméterkönyv csak szempontokat és határértékeket
tartalmaz. Rugalmasan kezelhető, mindenki megtalálja benne a számára legjobbat.
Izsó Gábor egyetértett a törekvéssel, bár nem ismeri a paraméterkönyvet. Kicsit megengedőbben
kellene fogalmazni.
Siklósi István tájékoztatásul elmondta, hogy Mezőberény már törekedett a városkép
egységesítésére hirdetőtáblák, szemetesek és kerékpártárolók tekintetében, de nem volt sikeres a
vállalkozók körében. Valószínűleg ez lenne akkor is, ha építési szabályzatban írnák elő, hogy
csak akkor indíthatja el a vállalkozását, ha az előtt a meghatározott kerékpártárolók helyezi el.
Véleménye szerint a település belügye, hogy alakítson ki egységes arculatot, nem biztos, hogy
ilyen központi ajánlás kell hozzá.
Izsó Gábor összefoglalta a vitát. Elhangzott több vélemény, ami gyakorlati szempontból közelíti
meg az ügyet. A határozati javaslat szövegét finomítsák: tartassák be helyett javasolja
szerepeljen. Mindenképpen törekedjenek a kerékpárosbarát települések az előírt kerékpártárolók
elhelyezésére. A módosítással szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával 13 igen, és egy tartózkodással az alábbi
határozatot hozták:
13/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés felkéri tagjait, hogy vállalkozások telephelyeinek engedélyezése során javasolják
az OTÉK szerinti (7. számú melléklet a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelethez) számú és
Kerékpártartó paraméterkönyvnek megfelelő (www.kertam.hu/dokumentumok) kerékpártartó
elhelyezését.
Izsó Gábor felolvasta a következő határozati javaslatot. A Kerékpáros Kerekasztal elég „közel”
van ahhoz, hogy beleszóljon, mennyi EU-s forrás érkezzen kerékpáros ügyek támogatására, a
KETOSZ pedig a KEKE-t támogatja, hogy minél jobban lobbizzanak. Nem volt hozzáfűznivaló,
így szavazásra kérte fel a Közgyűlést.
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A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
14/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés köszönettel veszi és továbbra is támogatja a Kerékpáros Kerekasztal munkáját
annak érdekében, hogy az előző időszak kiemelkedő EU támogatás nagyságrendjéért és egyéb, a
későbbiekben felmerülő lobbizáshoz szükséges szakmai anyagot készítsen a kormányzat
számára, és ezt a munkát támogatja egyszeri 50.000,- Ft-tal.
Izsó Gábor a tagfelvételi kérelmekre tért át. Az elnökség korábban megvitatta a kérelmeket.
Kérte a Közgyűlést, rendes tagként vegye tudomásul Csopak, Komárom, Mezőberény, Sarkad,
Rábapatona felvételét. Pártoló tagként az Autóklubot képviselő Pintér József Urat, a Vuelta Kft.
részéről Eisenkrammer Károly Urat és a jelenlévő Abelovszky Tamás Urat javasolta felvenni.
Tiszteletbeli tagként pedig Nagy Sándort és Gyebnár Pétert javasolta.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
15/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés tudomásul veszi az Elnökség határozatát a következő tagfelvételről:
Rendes tagként:
Csopak, Komárom, Mezőberény, Sarkad, Rábapatona
Pártoló tagként, együttműködési megállapodás keretében:
Autóklub (Pintér József), Vuelta Kft. (Eisenkrammer Károly, Abelovszky Tamás)
Tiszteletbeli tagként:
Nagy Sándor, Gyebnár Péter
Izsó Gábor ismertette a következő határozati javaslatot a logók elhelyezéséről. A propagandához
szükséges és fontos, a települések legyenek büszkék, hogy a KETOSZ tagjai.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
16/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés javasolja, hogy a tagok tegyék ki a honlapjukra a KETOSZ logóját, és javasolják a
címet elnyert tagjainak a KBT logó elhelyezését is.

6. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Izsó Gábor elmondta, hogy a tagok megkapták írásban a SZMSZ-t. Megkérdezte, van-e szóbeli
kiegészítés?
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Sztaniszláv Tamás megjegyezte, hogy egy ilyen szervezetnek rendelkeznie kell SZMSZ-szel és
Pénzügyi Szabályzattal. Hasonló szervezetek szabályzatai alapján állította össze mind a kettőt,
általános megfogalmazásokat tartalmaznak. Kérte a tagokat, küldjék meg az egyes referensek
nevét, elérhetőségét (kerékpáros referens, pályázat felelős, tagdíj felelős), hogy célzottan
kereshesse meg őket. az SZMSZ tartalmazza az internetes megjelenés lehetőségét és kezelését,
ez alapvetően a titkárság feladata. Május 31-ig még közhasznúnak számít a szövetség, de
következő évben már kérvényezni kell a közhasznúságot a bíróság felé, amely kérelem beadásra
került. Ehhez mindenképpen mellékelni kell az SZMSZ-t és a Pénzügyi Szabályzatot.
Izsó Gábor kérte a közgyűlést, szavazza meg a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
17/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a KETOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

7. napirendi pont: Pénzkezelési Szabályzat elfogadása
Izsó Gábor felkérte Sztaniszláv Tamást, az előzőekben már említett Pénzkezelési Szabályzathoz
is fűzzön pár szót.
Sztaniszláv Tamás tájékoztatatta a jelenlévőket, hogy a MagnetBank végzi a szervezet
számlavezetését, és tavaly óta van pénztárkezelés is. Bankkártyát nem igényeltek. A
bankszámlák és a pénztár fölött a főtitkár rendelkezik meghatalmazás alapján. A Szabályzat a
tagdíjfizetéseket, visszaigazolásokat, és a jelentésekkel kapcsolatos dolgokat tartalmazza.
Amennyiben személyi változás áll be, az új főtitkárnak új meghatalmazás kell, és az értesítési
telefonszámot meg kell változtatni.
Izsó Gábor reményét fejezte ki, hogy utóbbira sokáig nem kerül sor. Kérte a Pénzkezelési
Szabályzat elfogadását.
A közgyűlés jelenlévő tagjai a szavazólap felmutatásával egyhangúlag az alábbi határozatot
hozták:
18/2014. (V.07.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés elfogadja a KETOSZ Pénzkezelési Szabályzatát.

8. napirendi pont: Egyéb bejelentések
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Izsó Gábor megadta a szót Abelovszky Tamás Úrnak, mutassa be a BringaAkadémiát és az ezzel
kapcsolatos pályázatot.
Abelovszky Tamás először megköszönte a meghívást a Közgyűlésre. Ismertette, hogy
februárban került sor az együttműködési megállapodás aláírására Békéscsabán, már
kézzelfogható eredménye is van, Békésen és Békéscsabán összesen 30 pedagógus továbbképzése
történt meg április elején.
Bemutatta a BringaAkadémia programot és ehhez kapcsolódóan a pályázatról is szólt. A
BringaAkadémia általános iskolai oktatási program. A Vuelta Sportiroda 10 éve foglalkozik
kerékpáros rendezvények szervezése mellett kerékpáros közlekedésre neveléssel,
közlekedésbiztonsági oktatással. 2008-ban dolgozták ki a BringaAkadémia program alapjait,
ekkor még BringaSuli néven futott. Az elmúlt 6 évben összesen 37 iskolában jelentek meg a
BringaSuli programmal szakkör formájában. 2 napos tréningen felkészített oktatókat delegáltak
az iskolákba, aki délutánonként játékos feladatokkal tanították a gyerekeket a biztonságos
kerékpáros közlekedésre. Ebből nőtt ki a BringaAkadémia, egy komplex kerékpáros
közlekedésbiztonsági, közlekedésre nevelési és szemléletformáló program, mely 4 pilléren
nyugszik. 2013. telén a Sportiroda egy kerettanterv kidolgozására kapott felkérést, gyakorlatilag
ettől kezdve hívják BringaAkadémiának. Ehhez létrehoztak egy akkreditált továbbképzési
programot. A szakkör 3-6. osztályos gyerekeknek szól. A foglalkozásokon rövid elméleti oktatás
keretében megismerkednek a gyerekek a kerékpáros KRESZ alapvető szabályaival. Hangsúlyos
a kerékpárkezelési ismeretek elsajátítása. Az oktatás forgalomtól elzárt környezetben zajlik, a
program végén bizonyítványt kapnak a gyerekek, és forgalomban is önállóan közlekedhetnek.
Jellemzően a tavaszi hónapokra időzítik ezt a képzést, mivel a statisztikák alapján tavasszal és
nyáron történik több kerékpáros baleset, másrészt a tavaszi időszak ideális a képzés
megtartására. A tantárgy egy kerettanterv megalkotásával indult 2012-2013. telén, melyet az
EMMI illetékes államtitkársága tavaly elfogadott. Ettől kezdve a BringaAkadémia választható
iskolai tantárgy. Az egésznapos iskola koncepció keretébe, a mindennapos testnevelés koncepció
keretébe illesztve, valamint szakkörként tudják bevezetni az iskolák. A tantárgy mellé egy 30
órás akkreditált továbbképzést is létrehoztak a pedagógusok számára, hogy képzett oktatók
taníthassanak. Jelenleg összesen 7 helyszínen folyik a 30 órás továbbképzés, az első két helyszín
Békés és Békéscsaba volt. Megköszönte a szervezésben való segítséget Izsó Gábor Elnök Úrnak
és Budai Tündének. A Kerékpárosbarát Települések közül még Tata vesz részt a programban. A
Közlekedéstudományi Intézet segítségével 100 pedagógus képzésére kerül sor. A tantárgy 4
pilléren nyugszik: 1. KRESZ alapismeretek, 2. technikai alapismeretek, 3. kerékpárkezelési
gyakorlati ismeretek, 4. túrázási alapismeretek.
A pedagógus továbbképzésre május 12. és 30. között lehet benyújtani pályázatot egy TÁMOP
pályázat keretében. Nem állami fenntartású intézményeknek szól a kiírás, de a Sportiroda
szívesen segít szakmai tartalmat tenni a pályázat mögé, népszerűsítve ezáltal a BringaAkadémia
programot.
Izsó Gábor megköszönte a tájékoztatást. Ismertette, hogy Békés Város a tervek szerint a
kulturális központ keretein belül pályázik egy konzorciumi megoldással, még előkészítés alatt
van. Több kérdés, kiegészítés nem hangzott el, így mindenkinek megköszönte a részvételt,
Főtitkár Úrnak az előző évi munkát, a közgyűlés előkészítését, az elnökség munkáját. Bízott
abban, hogy eredményes évet zárhat a KETOSZ az előzőekben elfogadott program alapján.
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Egyre több célt sikerül megvalósítani. Békés Város esetében elmondta, hogy egy-egy pályázat
benyújtásánál sokat számít, ha beírják, hogy Békés hétszeres kerékpárosbarát település.
Mindenkit meghívott a közgyűlést követő, 13 órakor kezdődő sajtótájékoztatóra, majd az ülést
befejezettnek nyilvánította.
kmf.

……………………………….
Siklósi István
jegyzőkönyv-hitelesítő

……………………………….
Dr. Földesi Szabolcs
jegyzőkönyv-hitelesítő
…………………………..
Izsó Gábor
elnök

……………………………….
Fesetőné Sipos Judit
jegyzőkönyvvezető
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