
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

BESZÁMOLÓ  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. március 30-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz az országos autóbusz menetrend 

módosításával kapcsolatban 

 

 

A beszámolót készítette: Mérnöki Iroda  

    Öveges László irodavezető 

    Városüzemeltetési Osztály  

    dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

 

Mellékletek: képviselői interpelláció 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 9661-2/2017. 

 

 

BESZÁMOLÓ  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz az országos autóbusz menetrend 

módosításával kapcsolatban 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Király József képviselő úr– a jelen beszámoló mellékletét képező – az országos autóbusz 

menetrend módosításával, ezen belül Kecskemét és Hévíz viszonylatában közlekedtetett 

autóbuszjáratok megszüntetésével kapcsolatosan 2017. március 22. napján interpellációt 

juttatott el hozzám, melyre vonatkozóan az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt 

Közgyűlést: 

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) 2016. június 26. 

napjától vezetett be az országos, regionális és elővárosi menetrendeket érintő módosításokat. 

A módosítások keretében 

- a 1528 jelű Kecskemét – Dunaföldvár – 

Siófok – Hévíz autóbuszvonal útvonalát lerövidítette és a vonalat Kecskemét – 

Dunaföldvár – Siófok – Fonyód viszonylatában hirdette meg, azzal, hogy a vonalon 

kizárólag a nyári szünetben naponta közlekedtet járatokat, ezzel párhuzamosan  

- 1499 számon Békéscsaba – Kecskemét – 

Siófok – Zalaegerszeg viszonylatában, Hévíz érintésével új vonalat létesített, a vonalon 

naponta közlekedtet egy-egy járatot, továbbá 

- 1519 számon Szeged – M5 – Kecskemét 

– M5 – M0 – M7 – Siófok – Hévíz viszonylatában ugyancsak új vonalat létesített, a nyári 

szünetekben szintén naponta egy-egy járatot közlekedtet. 

 

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda 2016. 

június 8-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy a dél-alföldi térség dunántúli és balatoni 

régiókba történő eljutási lehetőségének javítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

engedélyezte a DAKK Zrt. részére a fenti menetrendi módosításokat.  

 

A módosításokat követően Kecskemétről Hévízre a közvetlen eljutás továbbra is minden nap 

biztosított a Békéscsaba – Kecskemét – Siófok – Zalaegerszeg autóbuszvonalon, ami mellett a 

nyári szünetben a településre a Szeged – M5 – Kecskemét – M5 – M0 – M7 – Siófok – Hévíz 

autóbuszvonalon közlekedő járattal is el lehet jutni. Mindemellett az új autóbuszvonalak 

létesítésével Kecskemét és Szeged, illetve Kecskemét és Békéscsaba viszonylatában is javult 

az autóbuszos közlekedés elérhetősége. 
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a két települést közvetlenül összekötő autóbusz 

közlekedés jelenleg is rendelkezésre áll, és a nyári szünetben naponta két autóbuszjárat is 

igénybe vehető a balatoni térség elérésére. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 40. § 

(4) bekezdésére tekintettel kérem az interpelláló képviselő urat, hogy szíveskedjen a választ 

elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen 

beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. 

 

Kecskemét, 2017. március 27. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (III. 30.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz az országos autóbusz menetrend 

módosításával kapcsolatban  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 9661-2/2016. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja. 


