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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének elnöke, Izsó Gábor, megkereste
Mezőherény Város Önkormányzatát, hogy csatlakozzon a Körösök Völgye Kerékpáros Iitőri
Szolgálathoz, melynek célja önkéntes kerékpárosok bevonásával egy megflgyelő-karbantartó
hálózat kialakítása. A Kerékpáros Utőri Szolgálat tagjai a felvállalt területet meghatározott
időközönként bejáiják, feltáiják a biztonságos közlekedést veszélyeztető problémákat, amit
tudnak saját erőből megoldanak. részt vesznek a tulajdonos fenntartási munkálataiban, jelzik
az erőiket meghaladó karbantartási, felúj ítási Feladatot.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy amennyiben az Alföld Turista Egyesület vállalja a
részvételét a Körösök Völgye Kerékpáros Utőri Szolgálat kialakításában, annak tevékeny
résztvevője lesz, úgy Mezőberény Város Képviselő-testülete támogassa a Megállapodás
aláírásával a mintaprojekt létrehozását. Az előteijesztés megírásának időpontjában az Alföld
Turista Egyesülettel az egyeztetés folyamatban van.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Képviselő-testülete megállapodás aláírásával támogatja a Körösök Völgye
Kerékpáros Utügyi Szolgálat mintaprojekt létrehozását, amennyiben az Alföld Turista
Egyesület vállalja a részvételét a Körösök Völgye Kerékpáros Utőri Szolgálat kialakításában,
annak tevékeny résztvevője lesz.
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alföldi Turista Egyesület Elnökével
egyeztessen és a tárgyalás eredményének föggvényében Írja alá a Megállapodást.
Felelős: S iklósi István polgármester
Határidő: azonnal

Mezőberény, 2013. november 11.
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Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István Polgármester Ur
Mezőberény
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Tisztelt Siklósi István Polgármester Úr!

A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (röviden KETOSZ) több mint
három éve azzal a céllal jött létre. hogy elősegítse a magyarországi kcrékpározás fejlesztését,
a települések közt létrejövő, kerékpározást érintő együttműködésekct, és közreműködjön a
Kerékpárosharát Települések és Munkahelyek számának növelésében. Kiemelt szempont a
szövetség számára, hogy a kerékpáros közlekedés lehetőségét biztosító településeken és
környezetükben biztonságos, jól használható infrastruktúra álljon rendelkezésre.

Hazánkban hazai és EU források támogatásával 1990 óta több, mint 3000 km
kerékpárút épült, amely sok milliárd forint nemzeti vagyont képvisel. Ez a vagyon azonban a
jellemzően az elmaradó fenntartás miatt a műszakilag indokolt mértéknél nagyobb tempóban
tönkre megy. A használata az úton közlekedők számára idővel taszítóvá válhat. mind a napi,
közlekedési célú, mind a szabadidős célú kerékpárosok számára. A fenntartáshoz EU forrás
nem igényelliető és az alapvetően önkormányzatok kezelésében lévő kerékpárutakra nem
minden esetben van forrásuk a tulajdonosoknak.

Békés megye szerteágazó kerékpáros úthálózatának köszönhetően országos szinten is
élen jár a kerékpárral közlekedők arányában. Ezzel párhuzamosan a két kerékkel való
közlekedés népszerűségi is szintén példaértékű a Körösök Völgyében. A megépült
kerékpárutak megfelelő hasznosítása és karbantartása érdekében kezdeményezi a KETOSZ a
kerékpáros Utőri Szolgálat kialakítását, működtetését.

A Kerékpáros Ütőri Szolgálat célja önkéntes kerékpárosok bevonásával egy
megflgyelő-karbantartó hálózat kialakítása. A kerékpárosok a felvállalt területet a számukra
meghatározott időközönként bejárják, feltárják a biztonságos közlekedést veszélyeztető
problémákat, amit tudnak, saját erőből megoldanak, részt vesznek a tulajdonos fenntartási
munkálataiban, jelzik az erőiket meghaladó karbantartási, felújítási feladatokat. A
mintaterületen érintett települések: Békés, Békéscsaba, Csabacsűd, Dévaványa, Doboz,
Gyomaendrőd, Gyula (Gyulavári), Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Méhkerék,
Mezőberény, Sarkad, Szarvas.

Hungarian Federation of Bicycle-friendly Towns and Villages (HUFBT)

5630 Békés, Petőfi utca 2.
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Amennyiben leírtak szerint kialakítandó és működtetendő Körösök Völgye
Kcrékpáros [itőri Szolgálat elveivel egyetért, annak kialakítását és működését támogatja.
kérem Ont, mint Mezőherény település Polgármesterét, hogy a Megállapodás aláírásával
támogassa a mintaprojckt létrehozását. Levelem mellékletét képezi egy ismertető, ami
bővebben kifejti az útőri szolgálat lényegi pontjait, valamint a Megállapodás javaslat. Egy
Ünnepélyes, sajtónyilvános aláírást tervezünk.

A Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálattal kapcsolatosan visszajelzését és
alkalmas időpontok megjelölését kérem, tegye meg 2013. november I l-ig.

Békés, 2013. október 25.

Kerékpárosbarát üdi’özletteÍ:

Izsó Gábor
Békés Város Polgármestere

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetség Elnöke
a Kerékpárosbarát Település cím 6-szoros tulajdonosa

Melléklet:
Az után Hálózat tervezete
Megállapodás

Kapják:

Békés Város Önkormányzata

Békéscsaba MJV Önkormányzata

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Gyornaendrőd Város Önkormányzata

Gyula Város Önkormányzata

Kondoros Város Önkormányzata

Körösladány Város Önkormányzata

Köröstarcsa Község Önkormányzata

Méhkerék Község Önkormányzata

Mezőberény Város Önkormányzata

Sarkad Város Önkormányzata

Szarvas Város Önkormányzata
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött:
Onkormányzat/Vízügyi Igazgatóság/Magyar Közút NZrt Békés megyei

Igazgatóság (Tulajdonos, cím: )
és
a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége (KETOSZ, 5630, Békés, Petöfi u.2)
között az alábbi céllal:

1. A Kerékpáros Települések Országos Szövetségének (KETOSZ, www.ketosz.hu)
alapvető célkitűzése, hogy a kerékpáros közlekedés lehetőségét biztosító
településeken és környezetükben biztonságos, jól használható infrastruktúra álljon
rendelkezésre a gyors és biztonságos kerékpáros közlekedés számára. A
kerékpáros útőri rendszer célja önkéntes, lelkes kerékpárosok bevonásával egy
megfigyelő-karbantartó hálózat kialakítása.

2. A KETOSZ vállalja, hogy a kialakított kerékpáros útőr hálózat segítségével a
Tulajdonos kezelésében lévő, 1 sz.mellékletben szereplő kerékpáros létesítmények
területén rendszeres megfigyelést hajt Végre a létesítmény állapotának, biztonságos
használhatóságának nyomon követése érdekében. A területileg illetékes kerékpáros
útőr a hálózat koordinátorán keresztül rendszeres tájékoztatást ad az általa
megfigyelt létesítményről, elvégzi a kézzel végrehajtható karbantartást, felhívja a
figyelmet a biztonságos közlekedést veszélyeztető helyzetekre és évente egyszer
jelentést ad az éves tapasztalatokról, javaslatot tesz a költségigényes karbantartási
feladatokra, felújítási, építési igényekre. Felkérés esetén részt vesz a Tulajdonos
által végzendő karbantartási munkákban. Alkalmanként közös bejárást szervez a
területen, amelyről legalább egy héttel az időpont előtt értesíti a Tulajdonost.

3. A Tulajdonos vállalja, hogy kapcsolattartóján keresztül fogadja az útőri hálózat
jelentéseit, a biztonságos közlekedés veszélyeztetése esetén intézkedik, éves
karbantartási, fel újítási tervének, költségvetésének el készítésénél figyelembe veszi
az útőri hálózat észrevételeit, javaslatait. Tájékoztatja a koordinátort a kerékpáros
létesítményeken tervezett beavatkozásokról és a karbantartási feladatairól, igénye
esetén bevonja őket a karbantartási, fenntartási feladatokba. Amennyiben nem ért
egyet, vagy nincs lehetősége a leadott karbantartási, felújítási feladatok
megvalósítására, azt írásban megindokolja. Felhívja a koordinátor figyelmét arra, ha
az útőr túllépi hatáskörét, vagy nem megfelelően végzi a munkáját. Lehetőségéhez
mérten eszközökkel látja el az útőrt a feladatának elvégzéséhez, év végi
értékelésnél véleményével, esetleg anyagilag elismeri munkáját. Lehetőség szerint
képviselőjével részt vesz az induló és értékelő megbeszéléseken, rész vesz a közös
bejárásokon.

www.ketosz.hu
- 1 - www.facebook.com/ketosz
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4. Kapcsolattartás:
4.1.a Tulajdonos részéről: (név, beosztás, telefon, e-mail cím)

4.2. a KETOSZ részéről a Koordinátor: (név, telefon, e-mail cím)

5. Az Együttműködési Megállapodás egyik fél részéről sem igényel anyagi
hozzájárulást.

6. Az Együttműködési Megállapodás határozatlan időre köttetik. Mindkét fél egy
hónapos felmondással élhet, melyet írásos indoklással kell a másik fél számára
megküldeni, Esetleges eszköz-támogatás esetén az eszközökkel el kell számolni.

Jelen Együttműködési Megállapodást Felek elolvasás, értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Dátum

Tulajdonos Izsó Gábor
KETOSZ Elnök

www.ketosz.hu - 2 - www.facebook.com/ketosz


