Elnökségi beszámoló
2016.
A 2016 - os év igen mozgalmasra sikerült a KMSZ életében. A leköszönő volt Elnök, Csikai
Mária helyett Pénzes Erzsébet került a KMSZ elnöki posztjára.
Időközben a KMSZ kedvezményezett státusza több oldalról is megerősítésre került a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – Turizmus- 7.1.2. Aktív turisztikai
hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése kiemelt kormányzati, európai uniós pályázati
felhívásban.
Ezen belül a KMSZ 3 pályázatot adott be:
•
•

Balaton körüli kerékpárúthoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztésre 2 pályázatot (1
ütem, 2 ütem),
Budapest - Balaton tervezett kerékpárút jelenleg meglévő Velencei tó szakaszára 1
pályázatot.

7 további pályázatot adtunk be továbbá a Nemzeti Infrafejlesztési Zrt. (NIF) konzorciumi
partnerségben. Ez a felállás azért valósult meg, mert a kerékpárút építéshez szüksége volt a
NIF – nek egy olyan kerékpáros szakmai partnerre, amely a pályázati felhívásban szereplő
elvárásokat teljesíteni tudja (kerékpáros pihenők kialakítása, táblázás, információs
műtárgyak, támaszok kialakítása, pihenőhelyek kijelölése, kerékpáros számlálók
adatkezelése stb.).
A fenti pályázatokból a balatoni1 ütem először elutasításra került. Ebből kifolyólag több
szakmai konfliktus alakult ki Elnök Asszony és az elnökség tagjai között. A feszültség
megoldása érdekében az elnökség egy új menedzsmentet bízott meg a pályázatok
kezelésével, így a Balaton1 ütem újra beadásra került és a többi projekthez hasonlóan a
KMSZ ezt a pályázatot is megnyerte.
Időközben a kormányzat Révész Máriuszt nevezte ki kerékpáros ügyekért felelős
kormánybiztossá. Ezen minőségében felszólította a KMSZ elnökségét, hogy alakítsa át a
szövetséget 3 fontos kritérium szerint.
1. Változtassuk meg az alapszabályunkat!
2. Vegyünk fel új tagokat!
3. Bővítsük ki az elnökséget 3 főről 7 főre!

Ennek érdekében hívjunk össze közgyűlést. Kérését azonban 2016 – ban még nem tudtuk
teljesíteni, melynek jogi, illetve adminisztratív akadálya volt. A fővárosi bíróság még nem
adott ki jogerős határozatot a korábbi alapszabály módosításról, így amíg erről nem volt
jogerős határozat nem hívhattunk össze közgyűlést az újabb változtatás tárgyában. Sajnos ez
a rajtunk kívül álló tényező negatív irányba befolyásolta a KMSZ és Révész Máriusz
Kormánybiztos Úr közötti viszonyt.
Ebben a feszült helyzetben Pénzes Erzsébet elnök bejelentette szándékát, hogy lemond. A
képviseleti joggal rendelkező két alelnöknek kellett ezek után megoldania az adminisztrációs,
ügyviteli és jogi teendőket.
A rendkívül nehéz helyzetben került sor a kiemelt kormányzati pályázatokat kezelő
miniszterelnökségnél egy olyan európai uniós ellenőrzésre, mely azt vizsgálta, hogy a kiemelt
pályázati felhívásoknál (ahol csak egy szervezet van nevesítve, aki pályázatot adhat be) a
kedvezményezett megfelel e követelményeknek, más hasonló szervezet ennek a státusznak
nem felel meg.
A KMSZ számára ez a vizsgálat pozitívan végződött és kedvezményezett jogosultságunk
minden kritériumnak megfelelt. Így minden akadály elhárult a pályázatok megvalósításával
kapcsolatosan és megkezdődött az operatív munka, mely 2017 – ben folytatódott és jelenleg
is tart.
A 2016 – os év lezárását követően Pénzes Erzsébet lemondott elnöki posztjáról és Masa
Zoltán lett az új elnök. Megváltoztattuk az alapszabályunkat, 17 új taggal bővült a KMSZ és 7
tagúra bővítettük az elnökséget. A bíróság bejegyezte az új alapszabályt. A KMSZ jogi
képviseletét és a jogi ügyleteket a Kalló Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Kovács Kristóf látja
el.

KMSZ, 2017. május 30.

