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2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dél-alföldi Közlekedési Központ 
cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. (továbbiakban: 
Közszolgáltató) 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. A szerződés 
megkötésekor már folyamatban volt a DAKK ZRT. valamint a BÁCS VOLÁN ZRT. a 
KÖRÖS VOLÁN ZRT., a KUNSÁG VOLÁN ZRT. és a TISZA VOLÁN ZRT. beolvadással 
történő egyesülése, melyre vonatkozóan rendelkezést a Közszolgáltatási Szerződés is 
tartalmazott. Ennek megfelelően a Közlekedési szolgáltató általános jogutódja a DAKK Dél-
alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
 
A Közszolgáltatási Szerződés 1. mellékleteként 2015. január 1. napjával hatályba lépett 
Kecskemét Megyei Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatásának közforgalmú menetrendje (továbbiakban: Közforgalmú menetrend). 
 
A helyi személyszállítási közszolgáltatás egyik legfőbb feladata a városban meglévő, és 
újonnan létrejövő munkahelyek lehetőleg teljeskörű kiszolgálása, a járatok lakossági, 
munkáltatói igényeknek megfelelő megszervezése. 
 
A déli iparterület kialakulása, a területen az ipari tevékenység megindulása szükségessé tette a 
helyi közösségi közlekedés kiterjesztését, a terület bevonását a közösségi közlekedés 
hálózatába. A terület kiszolgálását jelenleg a 13K jelű vonal biztosítja. A vonalon közlekedő 
járatok a területet a Georg Knorr úton érik el, a vonal végállomása is ezen az útszakaszon van. 
 
A déli iparterület fejlődésével, folyamatos beépülésével szükséges a helyi közösségi 
közlekedés fejlesztése is. Ennek első lépéseként – a területen a közeljövőben létrejövő új gyár 
kiszolgálása érdekében – a Georg Knorr úton, az E5-ös főúti csomópont környezetében (a 
8683/337 és a 8683/355 hrsz-ú ingatlanok előtti szakaszon) javaslom egy új megállóhelypár 
kialakítását, melyet javaslok „Déli Iparterület Axon” megállóra elnevezni. 
Egyidejűleg javaslom az iparterületen lévő másik, „Georg Knorr út” megálló átnevezését 
„Déli Iparterület Knorr-Bremse” megállóra. 

http://www.bacsvolan.hu/index2.html
http://www.korosvolan.hu/
http://kunsagvolan.hu/index.php/hu/
http://tiszavolan.hu/default.aspx
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A megállóhelypár létesítése a helyi személyszállítási közszolgáltatásban többletteljesítményt 
nem igényel, így többletköltséget nem eredményez. 
 
A fentiekre figyelemmel, a felmerült igények kiszolgálása érdekében javaslom az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítás 2015. évi közforgalmú menetrendjének 
módosítását, és a Georg Knorr úton kialakított új megállóhelypár bevonását a 13K jelű vonal 
útvonalába. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2015. január 22. 
 
 
 dr. Szeberényi Gyula Tamás 
 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2015. (II. 19.) határozata 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2015. évi 
közforgalmú menetrendjének módosítása 
 
 
A Közgyűlés megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester tárgyi előterjesztését, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A Közgyűlés a Georg Knorr úton, az E5-ös főúti csomópont környezetében (a 8683/337 

és a 8683/355 hrsz-ú ingatlanok előtti szakaszon) kialakított megállóhelypárnak „Déli 
Iparterület Axon” megállóra történő elnevezését, valamint a Georg Knorr úton lévő 
„Georg Knorr út” megálló „Déli Iparterület Knorr-Bremse” megállóra történő átnevezését 
jóváhagyja 
 

2.) Egyidejűleg a Közgyűlés a 13K jelű vonalon közlekedő járatok menetrendjébe a „Déli 
Iparterület Axon” megállóhelypárt felveszi. 

 
3.) A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a DAKK Közlekedési 

Központ cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Zrt.-vel 2014. december 23-án kötött 
Közszolgáltatási Szerződésnek jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerinti 
módosítására, és a szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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