
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. május 25-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2017. évi 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: útvonalak 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2017.(V. 23.) VVB sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
 

Ügyiratszám: 12314-1/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. május 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2017. évi menetrendjének módosítása  

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

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

Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) között 2016. december 22-én közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) jött létre 2017. január 1. napjával kezdődő 

hatállyal Kecskemét megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.  

 

I. A Nissin Foods Kft. 2017. május 29-én kezdi meg termelését a Georg Knorr úton 

található új telephelyén, ezért kezdeményezte az üzem munkarendjéhez igazodóan, 

munkavállalóik eljutása érdekében a 7, 7C és a 13K vonalak járatainak útvonal módosítását.  

A változás után a 7, 7C vonalakon a járatok a „Mindszenti krt. (Szilády)” elnevezésű 

megállóhely után a Kereskedő utca – Kereskedő utca - Georg Knorr út közötti úton érik el a 

„Déli Ip.t. autóbuszforduló” megállóhelyet. A megállóhely érintése után a Kereskedő utca – 

Georg Knorr közötti úton keresztül visszatérve a Kereskedő utcára folytatják útjukat a 

jelenlegi nyomvonalon.  

A változás után a 13K vonal járatai a „Déli Iparterület AXON” megállóhely után érintik a 

„Déli Ip.t. autóbuszforduló” megállóhelyet, majd ezt követően érkeznek meg a „Déli Ip.t. 

Knorr-Bremse” megállóhelyhez. 

 

Az üzem műszakrendjéhez igazodóan a következő új járatok indítása szükséges 

munkanapokon a 7C, 14 és 29 jelű vonalakon 2017. június 6-tól: 

A 7C jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból – a Széchenyi tér érintésével – 4.30, 12.45, 

22.10 órakor. 

A 14 jelű vonalon a Széchenyi térről a Margaréta Otthonhoz 4.10 órakor, a Margaréta 

Otthontól a Széchenyi térre 4.20 órakor.  

A 29 jelű vonalon a Széchenyi térről Hetényegyházára 3.30 órakor, Hetényegyházáról a 

Széchenyi térre 4.00 órakor. 

 

Az üzem műszakrendjéhez igazodóan a következő járatok módosítása szükséges a 7C, 15, 29 

jelű vonalakon 2017. június 6-tól: 

A módosítást követően a 7C jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból jelenleg munkanapokon 

13.40 órakor induló járat 10 perccel később 13.50 órakor indulna. 
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A módosítást követően a 15 jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból Hetényegyházára 

naponta 22.30 órakor induló járat 15 perccel később 22.45 órakor közlekedne. 

A módosítást követően a 29 jelű vonalon a Széchenyi térről Hetényegyházára naponta 11.15 

órakor induló járat 30 perccel később 11.45 órakor, a tanítási napokon 12.00 órakor induló 

járat 15 perccel később 12.15 órakor, a Hetényegyházáról a Széchenyi térre naponta 11.45 

órakor induló járat 30 perccel később 12.15 órakor, a tanítási napokon 12.30-kor induló járat 

15 perccel később 12.45 órakor közlekedne. 

  

A DAKK Zrt. a tervezett módosítás költségvonzatát éves szinten 12.529.179 Ft-ban, a 

tervezett hatályba lépéstől ez év végéig vetített időszakra 7.376.771 Ft összegben jelölte meg. 

A várható utasforgalomra adat jelenleg nem áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás 

tényleges mértéke nem ismert.  

 

II. Lakossági kezdeményezés alapján javaslom, hogy a 15 jelű vonalnak a Noszlopy 

Gáspár Parkból Hetényegyházára közlekedő valamennyi járata álljon meg a „Cifra Palota” 

megállóhelyen. A vonal járatai Hetényegyháza felől jelenleg is megállnak az érintett 

megállóhelyen. A módosításnak nincs költségnövelő hatása.  

Javaslom a fenti módosítás 2017. június 6. napjától való bevezetését.  

 

III. Lakossági kezdeményezés alapján javaslom, hogy a 7 jelű vonalon jelenleg a 

Noszlopy Gáspár Parkból munkanapokon 6.05-kor induló járat 5 perccel később 6.10 órakor 

induljon. A módosításnak nincs költségnövelő hatása.  

Javaslom a fenti módosítás 2017. június 6. napjától való bevezetését.  

 

IV. Lakossági kezdeményezés alapján javaslom, hogy a 7C jelű vonalon jelenleg a 

Noszlopy Gáspár Parkból munkanapokon 7.45 órakor induló járat 10 perccel később 7.55 

órakor induljon. A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

Javaslom a fenti módosítás 2017. június 6. napjától való bevezetését.  

 

V. A DAKK Zrt. kezdeményezte, hogy a 23, 23A jelű vonalakon lévő jelenleg 

„Katonatelep,iskola” elnevezésű megállóhely az ott lévő oktatási intézménnyel azonosan 

„Mathiász iskola” elnevezéssel szerepeljen a menetrendben. A módosításnak nincs 

költségnövelő hatása.  

Javaslom a fenti módosítás 2017. június 6. napjától való bevezetését.  

 

VI. Az SMP Lökhárító Gyár Kft. kezdeményezte, hogy az 1-es portájánál kialakításra 

került autóbusz fordulót és egyben megállóhelyet vonjuk be a menetrendszerinti 

közszolgáltatásba. A DAKK Zrt. javaslata alapján a 2D jelű vonal útvonal módosítása oly 

módon történne meg, hogy az autóbuszjáratok a Daimler II. kapu megállóhelyet követően 

először az SMP Lökhárító Gyár 1-es portájánál megépült „SMP, autóbuszforduló” 

megállóhelyet, majd a „Daimler IV. kapu bej. út” megállóhelyet érintik.  

 

Az üzem műszakrendjéhez igazodva a következő új járat indítása szükséges munkanapokon a 

2D jelű vonalon: 

- Noszlopy Gáspár Parkból indul az SMP autóbuszfordulóhoz 16.20 és 22.25 órakor. 

- SMP autóbuszfordulótól indul a Noszlopy Gáspár Parkba 16.50 és 22.55 órakor. 
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Az üzem műszakrendjéhez igazodva a következő új járat indítása szükséges szabadnapokon a 

2D jelű vonalon: 

- Noszlopy Gáspár Parkból indul az SMP autóbuszfordulóhoz 6.25 órakor. 

- SMP autóbuszfordulótól indul a Noszlopy Gáspár Parkba 6.55 órakor. 

Javaslom a fenti módosítások 2017. június 6. napjától való bevezetését. 

 

A szolgáltató jelezte, hogy a módosítás többlet eszköz- és humánerőforrás bevonást igényel.  

A DAKK Zrt. a tervezett módosítás költségvonzatát éves szinten 11.776.598 Ft-ban, a 

tervezett hatályba lépéstől ez év végéig vetített időszakra 6.772.859 Ft összegben jelölte meg. 

A várható utasforgalomra adat jelenleg nem áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás 

tényleges mértéke nem ismert.  

 

A fentiekre tekintettel a menetrendi módosítások következtében ténylegesen felmerülő 

többlet-ellentételezési igényt javaslom a DAKK Zrt. 2017. évi beszámolójával egyidejűleg 

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

megtéríteni. 

 

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

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 2. 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (V. 25.) határozata 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. 

évi menetrendjének módosítása  

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 12314-1/2017. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés a 2D, 7, 7C és 13K jelű vonalak útvonalát az alábbiak szerint módosítja.   

- A módosítás után a 2D jelű vonal járatai a Daimler II. kapu megállóhelyet követően 

először az SMP Lökhárító Gyár 1-es portájánál megépült „SMP, autóbuszforduló” 

megállóhelyet, majd a „Daimler IV. kapu bej. út” megállóhelyet érintik.  

- A módosítás után a 7, 7C vonalak járatai a „Mindszenti krt. (Szilády)” elnevezésű 

megállóhely után a Kereskedő utca – Kereskedő utca - Georg Knorr út közötti úton 

keresztül érik el a „Déli Ip.t. autóbuszforduló” megállóhelyet. A megállóhely érintése 

után a Kereskedő utca – Georg Knorr közötti úton keresztül visszatérve a Kereskedő 

utcára folytatják útjukat a jelenlegi nyomvonalon.  

- A módosítás után a 13K vonal járatai a „Déli Iparterület AXON” megállóhely után 

érintik a „Déli Ip.t. autóbuszforduló” megállóhelyet, majd ezt követően érkeznek meg 

a „Déli Ip.t. Knorr-Bremse” megállóhelyhez. 

 

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

közszolgáltatás közforgalmú menetrendjét az alábbiak szerint módosítja: 

 

2017. június 6-tól új járatok indulnak munkanapokon a 2D, 7C, 14 és 29 jelű vonalakon: 

A 2D jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból az SMP autóbuszfordulóhoz 16.20 és 22.25 

órakor. 

A 2D jelű vonalon SMP autóbuszfordulótól a Noszlopy Gáspár Parkba 16.50 és 22.55 órakor. 

A 7C jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból – Széchenyi tér érintésével – 4.30, 12.45, 22.10 

órakor. 

A 14 jelű vonalon a Széchenyi térről a Margaréta Otthonhoz 4.10 órakor, a Margaréta 

Otthontól a Széchenyi térre 4.20 órakor.  

A 29 jelű vonalon a Széchenyi térről Hetényegyházára 3.30 órakor, Hetényegyházáról a 

Széchenyi térre 4.00 órakor. 

 

2017. június 6-tól új járat indul szabadnapokon a 2D jelű vonalon: 

Noszlopy Gáspár Parkból az SMP autóbuszfordulóhoz 6.25 órakor. 

SMP autóbuszfordulótól a Noszlopy Gáspár Parkba 6.55 órakor. 

 

2017. június 6-tól a következő járatok módosítására kerül sor a 7, 7C, 15 és 29 jelű 

vonalakon: 

- a 7 jelű vonalon jelenleg a Noszlopy Gáspár Parkból munkanapokon 6.05-kor induló 

járat 5 perccel később 6.10 órakor indul, 

- a 7C jelű vonalon jelenleg a Noszlopy Gáspár Parkból munkanapokon 7.45 órakor 

induló járat 10 perccel később 7.55 órakor indul, 
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- A 7C jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból jelenleg munkanapokon 13.40 órakor 

induló járat 10 perccel később 13.50 órakor indul. 

- a 15 jelű vonalon a Noszlopy Gáspár Parkból Hetényegyházára naponta 22.30 órakor 

induló járat 15 perccel később 22.45 órakor közlekedik. 

- a 29 jelű vonalon a Széchenyi térről Hetényegyházára naponta 11.15 órakor induló 

járat 30 perccel később 11.45 órakor, a tanítási napokon 12.00 órakor induló járat 15 

perccel később 12.15 órakor, a Hetényegyházáról a Széchenyi térre naponta 11.45 

órakor induló járat 30 perccel később 12.15 órakor, a tanítási napokon 12.30-kor 

induló járat 15 perccel később 12.45 órakor közlekedik. 

 

3.) A közgyűlés a 15 jelű vonalnak a Noszlopy Gáspár Parkból Hetényegyházára közlekedő 

valamennyi járata részére a „Cifra Palota” megállóhelyet érvényesíti. 

 

4.) A közgyűlés a 23, 23A jelű vonalakon lévő jelenleg „Katonatelep,iskola” elnevezésű 

megállóhely nevét  „Mathiász iskola” elnevezésre módosítja.  

 

Az 1.), 3.), 4.) pontokban szereplő módosítások is 2017. június 6-án lépnek hatályba. 

 

5.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről a 

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-t haladéktalanul tájékoztassa, és 

felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


