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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 20009-5/2016. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. szeptember 20-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2016. évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 

 

 

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, 2016. augusztus 30. 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2016.(IX. 20.) VVB. sz. határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. 

évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 20009-5/2016. számú 

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 

 

 

2016. szeptember 22-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2016. évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 

 

 

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 Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2016.(IX. 20.) VVB sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
 

Ügyiratszám: 20009-4/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2016. évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 

 

 

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: DAKK) 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.  

 

 

1.) Az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet (továbbiakban: 

OMSZ) kezdeményezte a mentődolgozók részére az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítási közszolgáltatás díjmentes igénybevételének biztosítását.  

 

A DAKK a Mentőszervezet kérelmét megvizsgálta, a díjmentes utazási lehetőséget az 

önkormányzat jóváhagyása esetén biztosítani tudja.  

 

A díjmentes utazás biztosítása érdekében a közszolgáltatási szerződés Kecskemét Megyei 

Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásának 

díjait tartalmazó 2. mellékletének kiegészítése szükséges az alábbiakkal: 

„Az Országos Mentőszolgálat munkatársa, érvényes hologramos érvényesítő bélyeggel 

ellátott, sorszámozott arcképes szolgálati igazolványának és érvényes személyi 

igazolványának együttes felmutatásával díjmentes utazásra jogosult.” 

 

Az utazási kedvezmény igénybe vételéhez nem szükséges az OMSZ által bevezetett 

formaruha viselete, vagy a szolgálati célú utazás igazolása. 

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 31. § (6) bekezdése szerint 

a díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a közlekedési szolgáltatónak a díjszabásban a 

hatálybalépés kezdete előtt 30 nappal korábban közzé kell tennie. 

 

Erre tekintettel az új kedvezmény bevezetésére a közgyűlés jóváhagyása esetén november 

hónaptól van lehetőség.  
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A lehetőséget várhatóan igénybe vevő mentődolgozók számáról adat jelenleg nem áll 

rendelkezésre, így a bevétel kiesés várható nagyságrendje, a ténylegesen felmerülő többlet-

ellentételezési igény jelenleg nem ismert.  

 

 

2.) A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (továbbiakban: MBMH) kezdeményezte 

Kecskemét, Téglás u. 5. szám alatt lakó munkavállalóinak a három műszakos munkarendhez 

igazodó, közvetlen eljutást biztosító új helyi autóbuszvonal létesítését.  

 

A DAKK az MBMH menetrend módosítás iránti kérelmét megvizsgálta, és javaslatot tett a 

Homokbánya kollégium és a Daimler 1. kapu megállóhelyek között új, 1D jelzésű vonal 

létesítésére. 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 közlekednének. Iskolai előadási napokon és tanszünetben munkanapokon 

naponta 3-3 járat, munkaszüneti napokon 1-1 járat közlekedne. 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 és Daimler 1. kapu megállóhelyeken állnának meg, a tervezett 

menetidő 20 perc. 

 

A DAKK a tervezett új vonal költségvonzatát éves szinten 7.244.888 Ft, november-december 

hónapokra 1.104.202 Ft összegben jelölte meg. A várható utasforgalomra adat jelenleg nem 

áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges mértéke nem ismert.  

Erre tekintettel a menetrend módosítás következtében ténylegesen felmerülő többlet-

ellentételezési igényt javaslom a DAKK 2016. évi beszámolójával egyidejűleg megvizsgálni, 

és indokolt esetben azt a Közszolgáltatási szerződés IX/4.14. pontja alapján megtéríteni. 

 

 

3.) Ugyancsak az MBMH kezdeményezte a 14D jelű vonalon munkanapokon a Daimler 1. 

kapu megállótól 16:30 indulási időpontban új járat közlekedtetését. 

 

A DAKK a tervezett új járat költségvonzatát éves szinten 1.277.088 Ft, november-december 

hónapokra 193.344 Ft összegben jelölte meg. A várható utasforgalomra adat jelenleg nem áll 

rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges mértéke nem ismert.  

Erre tekintettel a menetrend módosítás következtében ténylegesen felmerülő többlet-

ellentételezési igényt javaslom a DAKK 2016. évi beszámolójával egyidejűleg megvizsgálni, 

és indokolt esetben azt a Közszolgáltatási szerződés IX/4.14. pontja alapján megtéríteni. 

 

 

4.) Az MMXH Lakberendezési Kft. (Mömax áruház) megkereste a DAKK-ot a Halasi úton 

lévő, „Baumax” elnevezésű megállópár „Mömax áruház”-ra történő átnevezése érdekében.  

A megállóhelyeket a 2, 2A, 2D, 32 és 52 jelű helyi vonalakon közlekedő járatok érintik, 

ugyanakkor a megállóhelyeket az 5219 Kecskemét – Soltvadkert – Kecel – Baja, az 5220 

Kecskemét – Jakabszállás – Orgovány és az 5222 Kecskemét – Bugac – Móricgát helyközi 

autóbusz vonalakon közlekedő járatok is igénybe veszik.  



 

 

A fentiekre is tekintettel a DAKK a kezdeményezést az önkormányzathoz azzal továbbította, 

hogy a kereskedelmi egységhez kapcsolódó megállóhelyek elnevezés helyett javasolta a 

„Mátis Kálmán utca” elnevezés bevezetését. 

 

Jelen megkeresésében a DAKK egyidejűleg javasolta a Csabay Géza körúton lévő „Strand” 

elnevezésű megállóhely „Kecskeméti Fürdő” megállóhelyre történő átvezetését. A 

megállóhelyet az 5 és 22 jelű vonalon közlekedő járatok érintik. 

 

 

A menetrendi módosítások bevezetése során figyelembe kell venni, hogy a Közszolgáltatási 

szerződés V.1.4 pontja szerint a DAKK köteles a menetrendet hirdetményben honlapján és a 

helyben szokásos módon írott sajtó útján a hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal 

korábban közzétenni. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom fenti módosítások 2016. november 1. napjától való 

bevezetését azzal, hogy a DAKK tájékoztatása szerint a helyközi vonalakon a 4.) pont szerinti 

elnevezés módosítás a 2016/2017 évi menetrendi ciklusváltás időpontjától, 2016. december 

11-től léphet hatályba. 

 

Javaslom továbbá a menetrendi módosítás bevezetését követően az új járatok utasforgalmának 

rendszeres ellenőrzését, és az utasforgalom függvényében az MBMH és a DAKK 

képviselőivel tárgyalások megkezdését a Kecskeméti Gyáregység közlekedési igényét 

kiszolgáló, hatékony közösségi közlekedés kialakítása érdekében. 

 

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

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. augusztus 30. 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2016. (IX. 22.) határozata 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. 

évi menetrendjének módosítása, új díjkedvezmény bevezetése 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 20009-4/2016. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

közszolgáltatás keretében az Országos Mentőszolgálat munkatársai részére 2016. 

november 1. napjától kezdődően érvényes hologramos érvényesítő bélyeggel ellátott, 

sorszámozott arcképes szolgálati igazolványuk és érvényes személyi igazolványuk 

együttes felmutatása esetén díjmentes utazásra való jogosultságot biztosít. 

 

 

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 és Daimler 1. kapu megállóhelyeken 

állnak meg, a tervezett menetidő 20 perc. 

 

b.) A közgyűlés a 14D jelű vonalon munkanapokon a Daimler 1. kapu megállótól 16:30 

indulási időpontban új járatot közlekedtet. 

 

 

3.) A közgyűlés 2016. december 11. napjától a „Baumax” megállóhelyet „Mátis Kálmán” 

utca, a „Strand”   megállóhelyet „Kecskeméti Fürdő” megállóhelyre nevezi át. 

 

 

4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az önkormányzat és a 

DAKK Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) között 2014. december 23-



 

 

án létrejött Közszolgáltatási Szerződés jelen döntésben foglaltak szerinti módosítására, és 

felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására. 

A szerződés módosítás következtében ténylegesen felmerülő többlet-ellentételezési igényt 

az önkormányzat a DAKK Zrt. 2016. évi beszámolójával egyidejűleg vizsgálja meg, és 

indokolt esetben azt megtéríti. 

A közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert arra, hogy a DAKK Zrt-nél kezdeményezze 

jelen határozat alapján forgalomba állított új járatokra kiterjedően 2016. december 31-ig 

terjedő időszak alatt rendszeres utasszámlálás megtartását, és annak eredményétől 

függően a Mercedes Benz Manufacturing Kft. képviselőivel a gyár közlekedési igényét 

kiszolgáló, hatékony közösségi közlekedés kialakítása érdekében tárgyalások 

megkezdését. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


