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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

  

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás kötése a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó, 

fejlesztés alatt lévő új informatikai rendszerek tesztelésére 

  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján, hogy a fenti tárgyban készült 

közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2016.  

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

  alpolgármester 

 

 

 

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T  

 

……./2016. (VI.28.) VVB számú határozat 

Együttműködési megállapodás kötése a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó, fejlesztés 

alatt lévő új informatikai rendszerek tesztelésére 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Dr. Homoki Tamás 

alpolgármester 11245-4/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság fenti tárgyban készült közgyűlési 

előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
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lévő új informatikai rendszerek tesztelésére 
 
 
Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető 
                                    Városüzemeltetési Osztály, Dr. Orbán Csaba osztályvezető 
 
 
Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 
 
Döntési változatok száma: 1 
 
Mellékletek: Együttműködési megállapodás - tervezet 
  
Véleményezésre megkapta:  
 
Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 
Megtárgyalta:  

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  /2016. (VI.28.) VVB. sz. hat. 
 

 
Törvényességi észrevételem nincs: 
 
 

 
Dr. Határ Mária 

jegyző 
 
 
 



Kecskemét Megyei Jogú Város 
 Alpolgármestere 
Ikt.szám: 11245-3/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2016. június 30-án tartandó ülésére 
 

Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó, fejlesztés 
alatt lévő új informatikai rendszerek tesztelésére 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú 
„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése 
soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” tárgyú projekt során 25 db Mercedes-

Benz Citaro G BlueTec-Hybrid csuklós autóbuszt vásárolt, melyet üzemeltetésre átadott a DAKK Dél-

alföldi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) részére. 

 

A HC Lineár Kft. megkereste az önkormányzatot, mint tulajdonost azzal, hogy az általa fejlesztés alatt 
álló „Kamerás utasszámláló” rendszert egy darab Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid 
autóbuszon tesztelni szeretné. A cég korábban részt vett a fent hivatkozott projekt 
megvalósításában. 
 
A teszt részeként a HC Lineár Kft. az általa megvalósított fejlesztések mintapéldányait kipróbálásra 
átadná, illetve elérhetővé tenné a DAKK Zrt. és az önkormányzat részére, annak érdekében, hogy 
lehetőségük legyen a fejlesztéseket kipróbálni, tesztelni. A kameraképek nem kerülnek továbbításra 
vagy rögzítésre a rendszerben. A számláláshoz az eszközök valós időben feldolgozzák a képeket és 
ajtónyitásonként csak egy le és felszálló számot továbbítanak a fedélzeti számítógépre (OBU-ra), 
majd a szerver irányába. 
 
A fejlesztés teszteléséhez felek határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötnének, mely 
alapján a tulajdonos önkormányzat a teszteléshez biztosítana egy autóbuszt azzal, hogy a fejlesztések 
telepítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettség az önkormányzatot nem 
terhelheti. 
 
A HC Lineár Kft. a beépítési tevékenységet csak oly módon végezheti el, hogy az az autóbuszra és a 
már felszerelt eszközökre érvényes garanciavállalásokat nem sértheti. 
 
A tesztelés eredményeként mérhetővé válna a helyi személyszállítási közszolgáltatást igénybe vevők 
száma, amely által kellő információ állhat rendelkezésre a bevétel- és hatékonyság növekedést célzó 
későbbi intézkedésekhez. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet elfogadásával döntsön arról, hogy az 
önkormányzat együttműködési megállapodás keretében biztosítson 1 db Mercedes-Benz Citaro G 

BlueTec-Hybrid típusú autóbuszt a fejlesztés alatt lévő utasforgalom számláló informatikai rendszer 

teszteléséhez. 
 
Kecskemét, 2016. június 
 
 
 Dr. Homoki Tamás 
 alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (VI. 30.) határozata 
Együttműködési megállapodás kötése a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó, fejlesztés alatt lévő 
informatikai rendszerek tesztelésére 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester fenti 

tárgyban készült 11245-3/2016. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A közgyűlés hozzájárul, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében 

biztosítson 1 db Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid típusú autóbuszt a HC Lineár Kft. által 

fejlesztés alatt lévő utasforgalom számláló informatikai rendszer teszteléséhez. 

2./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a határozat melléklete 
szerinti együttműködési megállapodást aláírja. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


