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Közhasznúsági beszámoló
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
2019. évi működéséről
1.

A Szövetség bemutatása

A KETOSZ pártpolitikától független, a közös cél érdekében létrejött önkormányzati szövetség.
Alapvető tevékenységeként érdekvédelmi, szakmai tanácsadó és segítségnyújtó szervezetként
működik. Tagjai elszántak és tenni akarnak a kerékpáros közlekedés és szabadidő-eltöltés helyzetének
javításáért országszerte, a megfelelő létesítmények kialakításával és kerékpárosbarát intézkedésekkel,
népszerűsítéssel, oktatással. Az ezek megvalósításához szükséges források megszerzéséért
összefognak és közös érdekeiket a legmagasabb szinten is képviselik.
2019-ben a KETOSZ megjelent több fórumon, és hallatta hangját, hogy legyen vonzó a tagbelépés, ez
alapján érdemes a tagtoborzás. Ez a cél lényegében megvalósult, több fórumon, rendezvényen,
sajtóban megjelent a KETOSZ, tgöbbek között a Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat
ünnepélyes eredményhirdetés zárógondolatainak megtartására a Szövetségünk elnökét kérte fel az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Mobilitási Hét záró rendezvényen, ami 2019
december 16-án volt megtartva a Szövetséget képviselve folytattuk a kapcsolatok kiépítését és a
tagtoborzást.Továbbra is fontos cél, hogy kialakítsunk egy szakmai közösséget, ezért a hírlevelekben,
közvetlen megkeresésekkel, honlap és facebook (Fb) útján többször megkérdeztük a tagság
véleményét, kértük a tapasztalatok, jó példák átadását, megjelenítését.
Szövetségünk Közhasznú Egyesület.

2.
Tárgyévben végzett, alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása:
2015-ben három gyakorlott tervezővel kötöttünk keretszerződést, azóta több település
(Zsombó, Vésztő, Cigánd) részére készítettünk, és készítünk a TOP pályázatra műszaki értékelést,
kerékpárforgalmi hálózati terv véleményezést, szakvéleményt, valamint részt vettünk a
kerékpárosbarát pályázatok szempontrendszerének véleményezésében is.
A Bejárható Magyarország program keretén belül kidolgoztuk tagtelepüléseinkkel és civil
partnereinkkel közösen a Körösök Völgye kerékpáros és vízi tábor útvonalát és tematikáját. Erre
épülve meghirdetésre került az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Kerékpáros
Turisztikai Szövetség égisze alatt a „BringásVándor” program keretén belül a Körösök vándortábor.
Továbbra is támogatást nyújtunk tagtelepüléseink iskoláinak tanárai számára a
Bringaakadémia oktató képzésén való részvételhez.
A Kerékpárosbarát Település címre pályázó, de a címet el nem nyerő településeknek
szakirányú tervezőink bevonásával (A Szövetség 7/2019.(V.6.) számú közgyűlési határozat alapján)
segítjük a felzárkózást.
Szövetségünk a tagtelepülések iskoláiból a kerékpáros vándortáborokba jelentkező diákok
közül településenként 1 rászoruló diák a részvételi díjból támogatásban részesül, a jelentkezők
számától függően, arányosan elosztva, összesen évi 200 000 Ft. keretösszegig.
A
www.ketosz.hu
honlapra
felkerült
több
szakmai
anyag
és
a
https://www.facebook.com/ketosz közösségi oldalon is megosztunk és megjelenítünk érdeklődésre
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számot
tartó
információkat
is.
Az
ennek
keretében
létrehozott
https://www.facebook.com/groups/ketosz.referens/ is megjelennek szakmai anyagok.

3.

csoportnak

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés: a feladatok megoldása érdekében környezetegészségügyi
programokat, egészségmegőrző, megelőző, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatásokat kell
megvalósítani;
Természetvédelem: elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét;
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével;
Önkormányzati feladatok támogatása: A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása;
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
A helyi közösségi közlekedés biztosítása;
Kerékpáros Útőri Szolgálat;
Felnőttképzési tevékenység.

4.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

· 1997. évi CLIV. törvény 35§ (1) d), 37. § (1) b);
· 1996.évi LIII. törvény a természet védelméről, 1995. évi LIII. törvény 10. § (1)
· 2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 15. pontja, 2004. évi I. törvény 49 §-a c.) és e.)
bekezdése
· 1995. évi LIII. törvény 10. § (1)
· 2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 15. pontja, 2004. évi I. törvény 49 §-a c.) és e.)
bekezdése.
· A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. §. (2) bekezdés a.) és b.) pontjai.
· Az 1988. évi I. törvény 45. § (1) bekezdése, az 5/2004 GKM rendelet 4. fejezete.
· 2013. évi LXXVII. törvény 1. §. (2) bekezdés a.) és b.) pontjai.

5.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A tagtelepülések teljes lakossága közvetlenül (kerékpárral közlekedők) és áttételesen (az ebből adódó
környezeti előnyök alapján).

6.

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közvetlenül mintegy 500 ember, közvetetten a tagtelepülések teljes lakossága, ~ 380 000 ember.

7.

Közhasznú tevékenységek főbb eredményei:
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Szemléletformálás, a közlekedés biztonságának javítása, a kerékpárral közlekedők számának növelése.
Rászoruló diákok támogatása. Tájékoztatással, pályázatokkal, az elkészített szakmai anyagokkal, az
infrastruktúra fejlesztés támogatásával segítjük tagtelepüléseinket javítani a környezetüket.
Összességében megállapítható, hogy a Szövetség működése gazdálkodás takarékos,pénzügyi
helyzete kiegyensúlyozott volt volt, a korábban felhalmozódott jelentős tartalék tovább nőtt, ami
lehetővé teszi komolyabb segédanyagokat készíttetni tagjaink számára. Megállapítható, hogy a
Szövetség működésének anyagi háttere biztosított.

Békés, 2020.05.11.
Izsó Gábor
elnök

