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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. május 26-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Közforgalmú menetrenden felüli autóbuszjáratok közlekedtetése 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-alföldi 
Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 
általános jogutódja a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt., mint közlekedési 
szolgáltató között 2014. december 23-án közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: 
Közszolgáltatási szerződés) jött létre 2015. január 1. napjával kezdődő hatállyal Kecskemét 
megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.  
 
Ebben az évben Kecskemét országosan kiemelt helyszínként rendezi meg a „Múzeumok 
éjszakája” rendezvényt, amely egyidejűleg a város több helyszínét érinti. A tervezett 
rendezvény elérését segíti a szatelit településrészeken élők részére, ha a rendezvény 
éjszakáján is igénybe tudják venni az autóbuszos közösségi közlekedést Kecskemét-
Kadafalva, Kecskemét-Hetényegyháza, és Kecskemét-Katonatelep irányába. Ennek 
érdekében megkerestük a közlekedési szolgáltatót a felsorolt városrészekbe 2016. június 25-
én 23.30, 2016. június 26-án 0.00 és 0.30 órakor induló rendkívüli járatok forgalomba 
állításával kapcsolatos javaslat kidolgozására. 
 
A Közszolgáltatási szerződés V.1.6. pontja szerint a közlekedési szolgáltató vállalja az előre 
látható és időszakosan jelentkező forgalmi igényekhez (ünnepek körüli, az általánostól eltérő 
közlekedési rend; kiemelt menetrend szerinti személyszállítási igényt jelentő társadalmi, 
kulturális, sport stb. rendezvényekhez a személyszállítás megszervezése és lebonyolítása stb.) 
való rendkívüli vagy menetrendi alkalmazkodást. Megkeresésünkre a közlekedési szolgáltató 
ajánlatában az alábbi járatok közlekedtetését javasolta: 
 Kecskemét-Hetényegyháza irányú autóbuszjárat  

- útvonal: Noszlopy. G. park – Hetényegyháza autóbuszforduló viszonylaton
 valamennyi megállóhely érintésével és vissza  

- indulási időpont:  2016.06.25. szombat  23:30 óra    
 2016.06.26. vasárnap  0:00 és 0:30 óra  

- menetidő: 30 perc/járat  
 Kecskemét-Kadafalva irányú autóbuszjárat: 

- útvonal: Noszlopy Gáspár park - Kadafalva, Boróka u. 73. viszonylaton valamennyi 
 megállóhely érintésével és vissza  

- indulási időpont:  2016.06.25. szombat  23:30 óra    
 2016.06.26. vasárnap  0:00 és 0:30 óra  

- menetidő: 25 perc/járat  
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 Kecskemét-Katonatelep irányú autóbuszjárat  
- útvonal: Széchenyi tér – Katonatelep iskola – Széchenyi tér viszonylaton valamennyi 

megállóhely érintésével  
- indulási időpont:  2016.06.25. szombat  23:30 óra    

 2016.06.26. vasárnap  0:00 és 0:30 óra  
- menetidő: 44 perc/járat  

 
Az autóbuszjáratok útvonalát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A Közszolgáltatási szerződés IX.4.18. pontja szerint amennyiben az önkormányzat 
menetrenden felüli teljesítményt rendel meg, azt külön egyeztetett módon, a teljesítmények, 
tarifák, költségek és bevételek figyelembe vételével, a szükséges ellentételezés biztosításával 
kérheti. A közlekedési szolgáltató a tervezett járatok közlekedtetésének költségvonzatát nettó 
104 781 Ft összegben jelölte meg.  
 
Javaslom ezt az ellentételezési igényt a közlekedési szolgáltató 2016. évi beszámolójával 
egyidejűleg megvizsgálni, és indokolt esetben azt a Közszolgáltatási szerződés IX.4.14. 
pontja alapján megtéríteni. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. május 3. 
 
 dr. Homoki Tamás 
 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2016. (V. 26.) határozata 
Közforgalmú menetrenden felüli autóbuszjáratok közlekedtetése 
 
 
A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 3265-14/2016. számú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat és a Dél-alföldi Közlekedési Központ 

cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. általános jogutódja a 
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK Zrt.), mint 
közlekedési szolgáltató között 2014. december 23-án megkötött közszolgáltatási 
szerződés V.1.6. pontja alapján az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás közforgalmú menetrendjén felül a „Múzeumok 
éjszakája” rendezvényhez kapcsolódóan az önkormányzat az alábbi teljesítést rendeli 
meg: 
a.) Kecskemét-Hetényegyháza irányába Noszlopy Gáspár park Kecskemét-

Hetényegyháza autóbuszforduló viszonylaton valamennyi megállóhely érintésével és 
vissza útvonalon 2016.06.25. szombat 23:30 óra és 2016.06.26. vasárnap 0:00 és 0:30 
óra indulási időpontokban, 

b.) Kecskemét-Kadafalva irányába Noszlopy Gáspár park Kecskemét-Kadafalva, Boróka 
u. 73. viszonylaton valamennyi megállóhely érintésével és vissza útvonalon 
2016.06.25. szombat 23:30 óra és 2016.06.26. vasárnap 0:00 és 0:30 óra indulási 
időpontokban, valamint 

c.) Kecskemét-Katonatelep irányába: Széchenyi tér – Katonatelep iskola – Széchenyi tér 
viszonylaton valamennyi megállóhely érintésével és vissza útvonalon 2016.06.25. 
szombat 23:30 óra és 2016.06.26. vasárnap 0:00 és 0:30 óra indulási időpontokban. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az önkormányzat és a 
DAKK Zrt. tárgyi teljesítmény igény szerinti megállapodás megkötésére, és 
felhatalmazza annak aláírására. 
A menetrend módosítás következtében ténylegesen felmerülő többlet-ellentételezési 
igényt az önkormányzat a DAKK Zrt. 2016. évi beszámolójával egyidejűleg, annak 
figyelembevételével téríti meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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3265-14/2016. számú előterjesztés melléklete 
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