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Téma: Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) 3. ülése
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Bodor Ádám úr, a KTB társelnöke nyitotta meg az ülést, ismertette a Kerékpáros
Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban KTB) létrehozásának szükségességét, célját,
feladatait.
A javasolt napirendi pontok megcserélésével el ször röviden ismertette és kiosztotta
a Kerékpáros Magyarország Program 2007-2008-ban elvégzett feladatairól
2008.12.11-én, az Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) vezet inek, a hazai
kormányzati, civil és szakért i szféra képviselóinek részvételével tartott értékel
konferencia tartalmát.
Jelenlév k megállapították, hogy nem mindenki kapta meg az Outlook
programszervez jével küldött mellékleteket, tehát a következ kben a mellékleteket
nem ebben a formában célszer küldeni.
A hiányzó példányok kiosztása után, II. napirendi pontként a titkár röviden ismertette
az Ügyrend javaslatot, amit jelenlév k megvitattak és a módosított formában a
jelenlév k egyhangúlag elfogadtak. Megállapításra került, hogy az Ügyrend szerint
nincs meg a jelenlév k szavazatképessége, ezért a titkár javaslatára a hiányzó tagok
számára felajánlásra kerül az utólagos elektronikus szavazás. A KTB tagjai közé
meghívást kap az EÜM és a F polgármesteri Hivatal. Tekintetettel az önkormányzati
szervezetek számára, a KTB a KÖEF-hez fordul, hogy jelezze mely szervezet(ek)
képviseljék az önkormányzati szférát, a KÖEF válaszáig a már jelenleg is tag
önkormányzati szövetségek képviselik az önkormányzatokat.
A szakmai társelnök ismertette az akciótervet, amelyet jelenlév k megvitattak,
kiegészítettek és a határozati javaslatokkal a jelenlév k egyhangúlag elfogadtak.
A KTB elnöke megköszönve a részvételt, bezárta a KTB ülését.
Tekintettel a szavazóképesség hiányára az Elnök megküldi mindenkinek a
módosított tervezeteket és felkéri a távolmaratottakat szavazataiknak a titkár címére
elektronikus úton megküldésére a mellékelt Szavazólapon 2009.01.15-ig. A
megfelel támogató szavazat beérkezése esetén az Ügyrend és az Akcióterv,
valamint a további határozatok elfogadásra kerülnek.
Felkéri továbbá az Elnök a KTB tagjait, hogy a mellékelt Névsorban a képviselt
szervezetek kijelölt tagjainak nevét és elérhet ségüket 2009.01.20-ig megadni
szíveskedjenek. Ennek alapján a titkár 2009.01.23-ig kiküldi a munkacsoportok
részére a háttéranyagokat. Az Elnök felkéri a munkacsoportok vezet it, hogy az
akciótervet, valamint az I. munkacsoport vezet jét, hogy a támogatási rendszerek
összehangolását vitassák meg és 2009.02.20-ig véleményüket, javaslatukat küldjék
meg a titkár elektronikus címére.
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