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K I V O N A T 
 

a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
2016. szeptember 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
90/2016. (IX. 20.) VVB. számú határozat 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi 
menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 
 
 
A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 
20.009-5/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára az alábbiak 
szerint javasolja elfogadásra: 
 

1.) A Bizottság a közgyűlési határozat-tervezet 1. pontját nem javasolja elfogadásra. 
 

2.) A Bizottság a közgyűlési határozat-tervezet 2. pontját a következő kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra: 
„2.) A közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás közforgalmú menetrendjét 2016. november 1. napjától kezdődő hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
a.) A közgyűlés új 1D jelzésű autóbuszvonalat létesít. 

A vonalon a járatok a Homokkő utca – Vályogvető utca – Téglás utca – Izsáki út – 
Könyves Kálmán körút – Szent László körút – 5. számú főút – Mercedes út 
útvonalon és vissza irányban közlekednek. Iskolai előadási napokon és 
tanszünetben munkanapokon naponta 3-3 járat, munkaszüneti napokon 1-1 járat 
közlekedik. A járatok indulásának időpontjai:  

- Homokbánya kollégium megállóhelyről iskolai előadási napokon és tanszünetben 
munkanapokon 5:00, valamint hétfői munkanapokon 12:40 és 20:40, további 
munkanapokon 13:05 és 21:05, munkaszüneti napokon 21:05 óra,  

- Daimler 1. kapu megállóhelyről iskolai előadási napokon és tanszünetben 
munkanapokon 6:30 és 22:30, valamint hétfői munkanapokon 14:55, további 
munkanapokon 14:30, munkaszüneti napokon 22:30 óra.  

 A járatok mindkét irányban a Homokbánya kollégium, Vályogvető utca, Téglás 
utca, Kullai köz, Bagoly Egészségház, Szent László krt., Gokart Stadion és 
Daimler 1. kapu megállóhelyeken állnak meg, a tervezett menetidő 20 perc. 

       A járatok vissza irányban a Könyves Kálmán krt-on is megállnak. 
 

b.) A közgyűlés a 14D jelű vonalon munkanapokon a Daimler 1. kapu megállótól 
16:30 indulási időpontban új járatot közlekedtet.” 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 



 
3.)  A Bizottság a közgyűlési határozat-tervezet 3. pontját a következő módosítással javasolja 

elfogadásra: 
 
A Közgyűlés 2016. december 11. napjától a „Baumax” megállóhelyet „MÖMAX” a 
„Strand”   megállóhelyet „Kecskeméti Fürdő” megállóhelyre nevezi át.” 

 
4.) A Bizottság a közgyűlési határozat-tervezet 4. pontját változatlan tartalommal javasolja 

elfogadásra. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1-7.) A bizottság tagjai 
8.) Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
9.) Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
10.) Irattár 

 
 

K.m.f 
 
 
 

Király József 
      elnök 


