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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Polgár Város Önkormányzata a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségétől 

tájékoztató levelet kapott a szervezet működéséről, illetve kérte a település vezetőit a 

csatlakozásra és együttműködésre.  

 

A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, a KETOSZ 2010. július 23-án alakult 

meg. A szervezet célja többek között a magyarországi kerékpározás fejlesztése, a települések 

közt létrejövő, kerékpározást érintő együttműködések, és a Kerékpárosbarát Települések és 

Munkahelyek számának növelése. 

 

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. Az EU támogatások igénybe vételéhez civil kerékpáros szakmai véleményre is 

szükség van. A Szövetség keretszerződést kötött 3 gyakorlott tervezővel és az ő tapasztalatukra 

támaszkodva készít véleményt tagjaik számára ingyenesen. 

 

A tagsággal járó kötelezettség a település lakosságszáma x 3,-Ft/év, azaz a 2018. évet érintően 

az éves összeg időarányos része 6.035,-Ft, a 2019. évi költségvetést érintően 24.105,-Ft.  

 

Önkormányzatunk a kerékpárút fejlesztésére megvalósítandó TOP pályázatban, illetve az EU 

Mobilitási Hét pályázatában is érintett, így javaslom a Kerékpárosbarát Települések Országos 

Szövetsége tagjai közé történő belépésünket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2018. augusztus 29. 

                
 

Tisztelettel: 

                              

                                Tóth József 

                                polgármester 



 

 

Határozati javaslat 
…./2018 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

Kerékpárosbarát Települési Önkormányzatok Szövetségbe történtő belépésre” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a 

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez (KETOSZ), felhatalmazza a 

polgármestert a KETOSZ Belépési Szándéknyilatkozat és az Adatlap aláírására; 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kerékpárosbarát Települések Országos 

Szövetségében (KETOSZ) az Önkormányzatot teljes képviseleti jogkörben képviselje; 

 

3. Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a tagsággal járó 3 

Ft*lakosszám évi tagdíj megfizetését, azt a költségvetésébe betervezi. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 


