A KTB 2009. szeptemberi ülésének határozatai
2009/27. Határozat
A KTB csökkenti a Munkacsoportok számát, tekintettel arra, hogy a KTB legutolsó ülésén
arról határozott (2009/25), hogy nem foglalkozik a kerékpársport ügyeivel, így a IV.
Munkacsoport munkája felesleges. A Munkacsoport kijelölt tagjait és a sporton kívüli
feladatokat (pl: Millenáris Velodrom) át kell sorolni más munkacsoportokhoz.
2009/28. Határozat
A KTB felkéri a tagszervezeteit, hogy lehet ségeik szerint tegyenek javaslatot a
Munkacsoportok hiányzó tagjaira. Határid : 2009.10.30.
2009/29. Határozat
A KTB szakmai társelnöke folytassa a tájékoztatást az Európai Zöld Könyv tartalmáról és
jelezze a KTB tagjai számára annak hivatalossá tételét.
2009/30. Határozat
A KTB felkéri az FVM-et, hogy a mez gazdasági utak támogatási kiírásáról vonja be
továbbra is a KTB-t a véleményezésbe és az aktuális állapotáról tájékoztassa a KTB-t a
következ ülésen. A KTB kéri, hogy a KTB részt vehessen a kerékpározást érint pályázatok
értékelésében.
2009/31. Határozat
A KTB felkéri a Megyei Önkormányzatokat, hogy Területrendezési Terveik kialakítása során
a területükön áthaladó, az OTrT 1/6 mellékletében szerepl , még nem pontos nyomvonalak
nyomvonal tanulmánytervezését az eddig elvégzett tervek mintájára készítsék el. Ehhez a
KTB egy felkér levelet ír.
A KTB felkéri a KKK-t, hogy a hazai források rendez dése után folytassa a tanulmánytervek
elkészíttetését a további szakaszokon. A KTB támogatja a KKK azon szándékát, hogy a
határmenti nyomvonalak tanulmánytervezésére az ETE keretében pályázzon. Az elkészített
nyomvonalak kerüljenek be a KeNyi nyilvántartásba.
2009/32. Határozat
A KTB felkéri az KKK-t, hogy a következ útpénztári forrású támogatási kiírás esetén
vizsgálja meg az NFÜ gyakorlatát a karbantartási feladatok elmulasztásánál alkalmazható
pénzügyi szankciórendszerekr l és tegyen javaslatot az Útpénztári forrásból támogatott
beruházások esetében alkalmazható szankciókra és azok technikai megvalósítására.
2009/33. Határozat
A KTB felkéri a kerékpárút építési támogatást adó szervezeteket (felsorolva: KKK. NFÜ.
KvVM, FVM), hogy a támogatottaknak írják el kötelez en a KeNyibe az el írt formátumú
adatszolgáltatást (ld: http://www.kertam.hu/?oldal=kenyi)
2009/34. Határozat

A KTB fontosnak tartja a BringaSuli akció folytatását és felkéri a KHEM-et, hogy biztosítsa a
finanszírozását a Közlekedésbiztonsági Akcióterv keretéb l.
2009/35. Határozat
KTB üdvözli, hogy a kerékpárosokat érint KRESZ módosítási javaslatok jelent s része
bekerült a végleges el terjesztésbe. Szükségesnek tartja kidolgozni és az eljárásba bevonni a
kerékpárosok számára megfogalmazott baleseti típusokat. Javaslatot a KKK készít 2009.okt
15-ig, amit a MCS véleményez
2009/36. Határozat
A KTB a zalai kerékpáros jár rök alkalmazásával/bevezetésével egyetért. Örömmel üdvözli a
kezdeményezést és szorgalmazza az elterjesztését. A KTB levélben keresi meg a IRM-et,
hogy az önkormányzati közbiztonság er sítési programjába kerüljön bele a kerékpáros
rend rök megvalósítása.
2009/37.Határozat
A KTB tudomásul veszi a PM állásfoglalását a jelenleg hatályos adószabályokkal
kapcsolatban. A jöv beni jogszabály-módosítási lehet ségek - így a közlekedés és
egészségmeg rzés célú kerékpárvásárlás elszámolása az egyéni egészségpénztári számla
terhére - vizsgálata érdekében a KTB a PM újbóli megkeresését tartja szükségesnek.
2009/38. Határozat
A KTB kéri megadni a Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében kiadott megbízások
szakmai tartalmát, és kijelenti, hogy részt kíván venni az ennek keretében végzett kutatás
szempontjainak, a kerékpáros közlekedésbiztonsági akciók tervezésének megvalósításában. A
KHEM készítsen beszámolót a kerékpáros témákat érint kutatási eredményekr l.
2009/39. Határozat
A KTB kéri a ROP és az ETE támogatás kiíróját, hogy vegye figyelembe a KTB III.MCS
által támogatott szakmai szempontokat a turisztikai projektek kidolgoztatásánál.
2009/40. Határozat
A KTB megtárgyalta és elfogadja a KMSZ beszámolóját az EuroVelo® 6 nyomvonal
kitáblázásának fenntartásáról. Kéri a kerékpárutak fejlesztésének támogatóit, hogy a végleges
nyomvonalon megvalósított kerékpárutaknál a szükség szerinti végleges táblázás kialakítását
végeztessék el a támogatottal és a KMSZ adjon megfelel tájékoztatást arról, hogy hogyan
lehet az észrevételeket hozzájuk eljuttatni. A KTB szükségesnek tartja az egységes táblázás
kialakítását az EuroVelo® 11 nyomvonalán is.
2009/41. Határozat
A KTB kéri az ÖM sport SZÁT-ot, hogy adjon írásos választ a Millenáris Velodrom rövid
távú hasznosítási tervére vonatkozóan és adjon beszámolót az aktuális helyzetr l.
2009/42. Határozat
A KTB felkéri az alábbi szervezeteket, hogy vegyenek részt delegáltjuk által a KTB III.
Turisztikai Munkacsoportjának munkájában. A KTB kezdeményez találkozót a Magyar
Szálloda Szövetséggel a kerékpározás integrálásához.
Magyar Szállodaszövetség www.hah.hu

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége www.falusiturizmus.eu
Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége www.miszsz.hu
Magyar Camping és Caravanning Club www.mccc.hu
Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége www.camping.hu

