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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 11702-3/2015. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. március 24-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 49. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. március 12. 

 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2015.(III. 24.) VVB. sz. határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester tárgyi előterjesztését, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
 
 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. március 26-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető 

    Városüzemeltetési Osztály, dr. Orbán Csaba osztályvezető  

    

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: DAKK Zrt. 

 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2015.(III. 24.) VVB sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 
 

Ügyiratszám: 11702-2/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dél-alföldi Közlekedési Központ 

cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. általános jogutódja, a DAKK 

Dél-alföldi Közlekedési Központ 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.  

 

 

I. A közgyűlés 305/2014. (XII. 18.) határozatával a Közszolgáltatási Szerződés 2. számú 

mellékleteként elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásának 2015. január 1. napjával kezdődően 

érvényes díjait. Ezek körében a Közszolgáltató javaslatára két pótdíj lett megállapítva, 

alap pótdíj 8 000 Ft, továbbá 8 napon túl fizetett pótdíj 10 500 Ft összegben. 

 

A Közszolgáltató javaslatot tett arra, hogy az utazóközönség érdekeire is tekintettel az 

emelt összegű pótdíj befizetésének határideje 8 napról 30 napra módosuljon. 

 

A Közszolgáltató az ellenőrzései során azt tapasztalta, hogy az utasok több esetben ugyan 

az utazási jogosultságukat az utazás során nem igazolták, azonban utólagosan az igazolást 

hitelt érdemlő módon megtették. Erre tekintettel a Közszolgáltató javaslatot tett egy, a 

korábbiakhoz képest kedvezőbb összegű pótdíj bevezetésére, mely pótdíjat akkor szabja 

ki, ha az utas az utazási jogosultságát az ellenőrzéstől számított 3 munkanapon belül 

megfelelően igazolja. A pótdíj összegét a Közszolgáltató 2 300 Ft összegben javasolta 

meghatározni. 

 

 

II. A Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékleteként 2015. január 1. napjával hatályba 

lépett Kecskemét Megyei Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatásának közforgalmú menetrendje (továbbiakban: 

Közforgalmú menetrend). 

 



5� 

 
 

 

Az Auchan Magyarország Kft. 2012. évben kezdeményezte, hogy a helyi közösségi 

közlekedés autóbuszai közvetlenül és közelről közelítsék meg az áruház épületét. Ennek 

érdekében 2012. március 1. napjától kezdődő hatállyal az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállítás vonalhálózatában a 11 jelű vonalon közlekedő egyes 

járatok útvonalának meghosszabbításával 11A jelzéssel új vonal lett kialakítva, a járat a 

mindenkor hatályos menetrend szerint a Széchenyi tér és az Auchan Áruház között 

közlekedett. A menetrend módosítás miatti többletköltségeket az Auchan Áruház 

finanszírozta, mely kereskedelmi egység biztosítja jelenleg is a vonal működtetéséhez 

szükséges többletfedezetet. 

 

Az Auchan Áruház a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 2015. március 15-től hatályba lépett 

rendelkezéseivel összefüggésben megkereséssel fordult a Közszolgáltatóhoz. Ebben 

tájékoztatta a Közszolgáltatót, hogy 2015. március 15. napját követően csak a hivatkozott 

törvényben az üzletek nyitvatartását lehetővé tévő munkaszüneti napokon, azaz május 10-

én, november 29-én, december 6-án, december 13-án és december 20-án tarthat nyitva az 

Áruház, így a további munkaszüneti napokon a járatok közlekedtetésével kapcsolatos 

költségeket ellentételezni nem tudják. 

 

A fentiekre tekintettel a közszolgáltató javaslatot tett a Közforgalmú menetrend 

módosítására. A javaslat értelmében 2015. március 15. napjától kezdődően 2015. május 

10., 2015. november 29., 2015. december 6., 2015. december 13. és 2015. december 20. 

kivételével munkaszüneti napokon a 11A vonalon járatok nem közlekednek, a Széchenyi 

térről 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 és 

20:00 órakor induló járatok 11 jelű járatként a Kadafalvi út megállóhelyig közlekednek. 

2015. május 10-én, 2015. november 29-én, 2015. december 6-án, 2015. december 13-án 

és 2015. december 20-án a Széchenyi térről 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 és 20:00 órakor az Auchan Áruházig közlekedő 11A 

jelű járatok továbbra is indulnak. 

 

A menetrendi módosítás tudomásul vétele esetén a Közszolgáltató részére meghatározott 

2015. évi ellentételezés összege változatlan marad. 

 

 

Javaslom a Közszolgáltató által kezdeményezett pótdíj bevezetését és a pótdíj befizetési 

határidejének módosítását, továbbá a menetrendi módosítás elfogadását. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. március 12. 

 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2015. (III. 26.) határozata 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

pótdíjainak, és 2015. évi közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

A Közgyűlés megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester tárgyi előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A Közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás 2015. évi díjainak részbeni módosítását, ennek keretében a 10 500 Ft 

összegű pótdíj befizetési határidejének 8 napról 30 napra történő emelését, továbbá 

azokra az esetekre, amikor az utas jogosultságát az utazáskor a helyszínen igazolni nem 

tudja, de az ellenőrzést követően 3 munkanapon belül az igazolást hitelt érdemlően a 

közlekedési szolgáltató felé pótolja 2 300 Ft összegű pótdíj bevezetését jóváhagyja. 

 

2.) A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatás közforgalmú menetrendjének 2015. március 15. napjától 

történő módosítását, ennek keretében 

a.) a 11 jelű vonalon 2015. május 10., 2015. november 29., 2015. december 6., 2015. 

december 13. és 2015. december 20. kivételével munkaszüneti napokon a Széchenyi 

térről 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

és 20:00 órakor új járatok indítását, 

b.) a 11A jelű járatokon 2015. május 10., 2015. november 29., 2015. december 6., 2015. 

december 13. és 2015. december 20. kivételével munkaszüneti napokon a Széchenyi 

térről 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

és 20:00 órakor induló járatok megszüntetését, 

elfogadja. 

 

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 1. és 2. pontjában foglaltak szerinti 

módosítására, és felhatalmazza a szerződés-módosítás aláírására. 
 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 


