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Ügyiratszám: 27888-1/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. december 14-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2018. 

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. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának finanszírozásában 2017-ben 

valósult meg a Csalánosi úton az Egyetértés utca és a Kullai köz közelében 1-1 megállóhelypár, 

Kadafalván a Darázs utcán 2 megállóhelypár, illetve a Darázs utca végén egy szilárd burkolattal 

ellátott autóbuszforduló. A beruházások összértéke meghaladta a nettó 49 MFt-ot, melyből 37,4 

MFt-ra utófinanszírozási kérelem került benyújtásra az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító 

számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna 

megteremtése, soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz” 

projekt terhére. Ezek a beruházások szükségesek voltak ahhoz, hogy a város fejlődésével lépést 

tudjon tartani a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés hálózatának fejlesztése is, melyen 

keresztül Kadafalva, Petőfiváros és Széchenyiváros városrészek közötti átszállásmentes 

kapcsolat kialakítására kerülhet sor. Az érintett terület munkáltatóival, a lakossággal és a 

szolgáltató DAKK Zrt-vel történt egyeztetések alapján javaslom, hogy Kecskemét Megyei Jogú 

Város helyi menetrendszerinti autóbuszhálózatán új, 34 jelű vonal kerüljön meghirdetésre. A 

vonalvezetést a következő ábra mutatja be. 
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A vonal járatai a Darázs utca - Boróka utca – Csalánosi út – III. Béla krt. – Nyíri út – Március 

15. utca – Irinyi út – Akadémia krt. – Nyíri út – III. Béla krt. – Csalánosi út – Boróka utca – 

Darázs utca útvonalon közlekednének, valamennyi kiépített autóbusz megállóhelyen 

megállnának. Javaslatom szerint a 34 jelű új vonalon munkanapokon és szabadnapokon 23 

járat, munkaszüneti napokon 14 járat közlekedne, melynek menetrendi tervezeteit mutatják be 

a következő táblázatok. 
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Az új vonal átszállásmentes kapcsolatot biztosít a Heliport Ipari Parkban lévő munkáltatók 

üzemeihez, a Bács-Kiskun Megyei Kórházhoz, mint munkáltatóhoz, és mint egészségügyi 

intézményhez egyaránt, valamint a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, a KSZC 

Szentgyörgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, valamint a Kecskeméti Bányai 

Júlia Gimnázium átszállásmentes megközelítését is segítik.  

A Kadafalva felöl érkező járatokról a „Benkó-domb“ elnevezésű  megállóhelyen – a késő esti 

órák kivételével - átlagosan 6 perces átszállási idővel a 4-14 jelű vonalak járataira az átszállás 

biztosított.  

A Kadafalvára közlekedő járatokra a „Domb Áruház“ elnevezésű megállóhelyen – a késő esti 

órák kivételével – átlagosan 5 perces átszállási idővel van lehetőség a 4-14 jelű vonalak 

járatairól átszállni. 
 

A DAKK Zrt. a fejlesztés költségvonzatát, 2018. február 1-től 2018. december 31-ig tartó 

időszakra 83.781.763 Ft összegben határozta meg. A várható utasforgalomra adat jelenleg nem 

áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges mértéke nem ismert.  
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II. A szolgáltató DAKK Zrt. kérésünkre 2017. október 9-22 között a Déli Iparterületet 

kiszolgáló helyi autóbuszvonalakra vonatkozóan utasszámlálást végzett. Ennek eredményeit az 

érintett munkáltatók képviselőivel 2017. november 27-n közösen értékeltük, melynek 

eredményeként javaslom, hogy a következő vonalakra tekintettel a járatonkénti 0-14 fő közötti 

igénybevétellel rendelkező járatok módosításra, megszüntetésre kerüljenek. Ennek 

figyelembevételével javaslom, hogy a  

- 2 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 16.00 és 19.30 órakor induló járatok 

megszűntetésre kerüljenek, a munkanapokon 21.00 órakor induló járat 30 perccel 

később 21.30 órakor kerüljön közlekedtetésre, 

- 2A jelű vonalon munkanapokon a Széchenyi térről 16.00, 18.00, 19.30 és 20.30 órakor, 

valamint munkaszüneti napokon 6.15 órakor új járatok kerüljenek bevezetésre, 

- 2D jelű vonalon a Noszlopy Gáspár parkból munkanapokon 10.10, 11.10, 16.20, 17.40, 

19.10, 20.10, 22.25, a szabadnapokon 6.25, a munkaszüneti napokon 12.20 órakor, a 

szabad- és munkaszüneti napokon 21.55 órakor induló járatok megszűntetésre 

kerüljenek, 

- 2D jelű vonalon a Daimler I. kaputól munkanapokon 11.00, 11.35, 18.05, 19.35, 20.35, 

munkaszüneti napokon 12.45 órakor,  szabad- és munkaszüneti napokon 22.20, 

valamint az SMP autóbusz fordulótól munkanapokon 16.50 és 22.55 órakor és 

szabadnapokon 6.55 órakor induló járatok kerüljenek megszűntetésre, 

- 7 jelű vonalon a Noszlopy Gáspár parkból szabadnapokon 5.40 órakor induló járat 

megszűntetésre kerüljön, a munkanapokon 15.10 órakor induló járat útvonal 

korrekcióval, 15.40 órakor induló pedig indulási időpont korrekcióval kerüljön 

módosításra, 

- 7C jelű vonalon a Noszlopy Gáspár parkból munkanapokon 4.30, 17.00, 17.45 és 22.10 

órakor induló járatok megszűntetésre kerüljenek, a Noszlopy Gáspár parkból 

munkanapokon 7.55, 13.10 és 13.50 órakor induló járatok útvonal korrekcióval, a 16.10 

órakor induló járat pedig indulási időpont korrekcióval kerüljenek módosításra, 

- 13 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 13.15 és 21.15 órakor, szabad- és 

munkaszüneti napokon 18.15 órakor, a VER-BAU-tól munkanapokon 14.00 és 21.30 

órakor, szabad- és munkaszüneti napokon 18.30 órakor induló járatok megszűntetésre 

kerüljenek, 

- 13K jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 8.15, 13.45 és 15.10 órakor, szabad- 

és munkaszüneti napokon 14.45 órakor, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-től 

munkanapokon 8.35 és 13.20 órakor, szabad- és munkaszüneti napokon 15.05 órakor 

induló járatok megszűntetésre kerüljenek, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-től 

munkanapokon 14.15 órakor induló járat indulási időpont korrekcióval, a 15.35 és 22.00 

órakor, valamint a Széchenyi térről munkanapokon 21.00 órakor induló járatok pedig 

útvonal korrekcióval kerüljenek módosításra, 

- 29 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 3.30 órakor és a Hetényegyházáról 

4.00 órakor induló járatok megszűntetésre kerüljenek. 

 

A DAKK Zrt. a módosításokból eredő megtakarítást, 2018. február 1-től 2018. december 31-ig 

tartó időszakra 38.140.749 Ft összegben határozta meg.   
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III. Lakossági kezdeményezés alapján javaslom, hogy a hivatásforgalmi csatlakozási 

igények biztosítása érdekében a 4A jelű vonalon az „Aluljáró” megállóhelytől naponta 4.46 

órakor, a Széchenyi térről naponta 12.15 órakor, „Kisfái, aut.ford.” elnevezésű megállóhelyről 

naponta 5.10 és 12.45 órakor induló járatok egységesen 10 perccel korábban közlekedjenek. 

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

IV. A Rösch Mode Kft. kérésére javaslom, hogy a 15D jelű vonalon, a Déli Iparterület és 

Hetényegyháza között közlekedő valamennyi járat részére a „TÜZÉP” és a „Könyves Kálmán 

krt. 64.” elnevezésű megállóhelyek érvényesítésre kerüljenek. 

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

V. A Phoenix Mecano Kft. kérésére javaslom, hogy a 4 jelű vonalon munkanapokon a 

„Margaréta Otthon” megállóhelytől 7.05 órakor induló járat „Phoenix Mecano bej. út” és 

„Phoenix Mecano” elnevezésű megállóhelyek érintésével közlekedjen. A „Margaréta Otthon” 

elnevezésű megállóhelytől 7.20 órakor induló járat „Phoenix Mecano bej. út” és „Phoenix 

Mecano” elnevezésű megállóhelyek érintése nélkül közlekedjen. 

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

VI. Lakossági kezdeményezés alapján javaslom, hogy a 11 és 11A jelű vonalon az Auchan 

Áruház és a Széchenyi tér között közlekedő valamennyi járat részére a „Piaristák tere” 

elnevezésű megállóhely érvényesítésre kerüljön. 

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

Javaslom, hogy fenti módosítások egységesen 2018. február 1-től lépjenek érvénybe. 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést előzetesen véleményezésre 

megkapta, határozatuk a közgyűlési ülésen kerül kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését 

a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. november 29. 

 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (XII. 14.) határozata 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2018. évi 

menetrendjének módosítása  

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 27888-1/2017. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

közszolgáltatás közforgalmú menetrendjét az alábbiak szerint módosítja: 

 

2018. február 1-től induló új vonal: 

 

Új 34 jelű vonal indul, melynek útvonala: Darázs utca - Boróka utca – Csalánosi út – III. Béla 

krt. – Nyíri út – Március 15. utca – Irinyi út – Akadémia krt. – Nyíri út – III. Béla krt. – Csalánosi 

út – Boróka utca – Darázs utca. A vonal járatai az útvonalon kiépített valamennyi autóbusz 

megállóhelyen megállnak. 

 

 

2018. február 1-től módosuló vonal: 

 

A 11 jelű vonalon az Auchan Áruháztól Széchenyi térre közlekedő járatok megállításra 

kerülnek „Piaristák tere” elnevezésű megállóhelyen. 

A 11A jelű vonalon az Auchan Áruháztól Széchenyi térre közlekedő járatok megállításra 

kerülnek „Piaristák tere” elnevezésű megállóhelyen. 

A 15D jelű vonalon a Déli Iparterületről Hetényegyházára közlekedő járatok megállításra 

kerülnek „TÜZÉP” és „Könyves Kálmán krt. 64.” elnevezésű megállóhelyeken. 

 

 

2018. február 1-től induló új járatok: 

 

A 2A jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 

munkanapokon 18.00 órakor. 

A 2A jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 

munkanapokon 19.30 órakor. 

A 2A jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 

munkanapokon 20.30 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 5.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 5.20 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 6.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 6.20 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 7.05 órakor. 
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A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 8.00 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 9.00 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 10.00 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 11.00 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” naponta 12.00 

órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 13.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 13.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 13.20 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 14.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 14.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 14.20 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 15.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 15.15 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 16.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 16.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 16.50 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 17.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 17.15 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 18.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 18.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 18.20 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 19.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkaszüneti 

napokon 19.10 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 21.00 órakor. 

A 34 jelű vonalon „Kadafalva, aut.ford.” megállóhelytől „Kadafalva, aut. ford.” munkanapokon 

és szabadnapokon 22.20 órakor. 
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2018. február 1-től módosuló járatok: 

 

A 2 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig munkanapokon 

21.00 órakor induló járat 30 perccel később, 21.30 órakor közlekedik. 

A 4A jelű vonalon „Aluljáró” megállóhelytől „Kisfái, aut.ford.” megállóhelyig naponta 4.46 

órakor induló járat 10 perccel korábban 4.36 órakor közlekedik. 

A 4A jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Kisfái, aut.ford.” megállóhelyig naponta 

12.15 órakor induló járat 10 perccel korábban 12.05 órakor közlekedik. 

A 4A jelű vonalon „Kisfái, aut.ford.” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig naponta 

5.10 órakor induló járat 10 perccel korábban 5.00 órakor közlekedik. 

A 4A jelű vonalon „Kisfái, aut.ford.” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig naponta 

12.45 órakor induló járat 10 perccel korábban 12.35 órakor közlekedik. 

A 4 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 7.05 órakor induló járat 

„Phoenix Mecano bej. út” és „Phoenix Mecano” elnevezésű megállóhelyek érintésével 

közlekedik, így 2 perccel később 7.35 órakor érkezik „Repülőtér” elnevezésű megállóhelyhez. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” elnevezésű megállóhelytől munkanapokon 7.33 órakor induló 

járat 2 perccel később 7.35 órakor közlekedik. 

A 4 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 7.20 órakor induló járat 

„Phoenix Mecano bej. út” és „Phoenix Mecano” elnevezésű megállóhelyek érintése nélkül 

közlekedik, így 2 perccel előbb 7.50 óra helyett 7.48 órakor érkezik „Repülőtér” elnevezésű 

megállóhelyhez. 

A 7 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 15.10 órakor induló járat 

csak „Déli Ip.t. aut.ford.” megállóhelyig közlekedik.  

A 7 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 15.40 órakor induló járat 

10 perccel később 15.50 órakor közlekedik. 

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 7.55 órakor induló 

járat, „Széchenyi tér”, „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” és „Déli Iparterület AXON” megállóhelyek 

érintésével közlekedik, majd onnan ismét a Fuvar utca felé közlekedik, „Déli Ip.t. aut.ford.” 

elnevezésű megállóhely érintése nélkül. 

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 13.10 órakor induló 

járat, „Széchenyi tér” és „VER-BAU” megállóhelyek érintésével közlekedik.  

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park”  megállóhelyről munkanapokon 13.50 órakor induló 

járat, „Széchenyi tér” megállóhelyek érintésével közlekedik.  

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park”  megállóhelyről munkanapokon 16.10 órakor induló 

járat 20 perccel később 16.10 órakor közlekedik.  

A 13K jelű vonalon a „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” megállóhelyről munkanapokon 14.15 órakor 

induló járat 10 perccel korábban 14.05 órakor indul.   

A 13K jelű vonalon a „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” megállóhelyről munkanapokon 15.35 órakor 

induló járat „Déli Ip.t. aut.ford.” megállóhelytől indul 15.38 órakor.   

A 13K jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 21.00 órakor induló járat 

„VER-BAU” megállóhely érintésével közlekedik. 

A 13K jelű vonalon a „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” megállóhelyről munkanapokon 22.00 órakor 

induló járat „VER-BAU” megállóhely érintésével közlekedik. 
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2018. február 1-től megszűnő járatok: 

 

A 2 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig munkanapokon 

19.30 órakor induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 10.10 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről munkanapokon 11.00 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 11.10 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről munkanapokon 11.35 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 16.20 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „SMP, aut.ford.” megállóhelyről munkanapokon 16.50 órakor induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 17.40 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről munkanapokon 18.05 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 19.10 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről munkanapokon 19.35 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 20.10 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről munkanapokon 20.35 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 22.25 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „SMP, aut.ford.” megállóhelyről munkanapokon 22.55 órakor induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről szabadnapokon 6.25 órakor induló 

járat. 

A 2D jelű vonalon a „SMP, aut.ford.” megállóhelyről szabadnapokon 6.55 órakor induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkaszüneti napokon 12.20 órakor 

induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről munkaszüneti napokon 12.45 órakor 

induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 

21.55 órakor induló járat. 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 22.20 

órakor induló járat. 

A 7 jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről szabadnapokon 5.40 órakor induló járat. 

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 4.30 órakor induló 

járat. 

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 17.00 órakor induló 

járat. 

A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 17.45 órakor induló 

járat. 
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A 7C jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelyről munkanapokon 22.10 órakor induló 

járat. 

A 13K jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 8.15 órakor induló járat. 

A 13K jelű vonalon a „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” megállóhelyről munkanapokon 8.35 órakor 

induló járat. 

A 13 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 13.15 órakor induló járat. 

A 13K jelű vonalon a „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” megállóhelyről munkanapokon 13.20 órakor 

induló járat. 

A 13K jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 13.45 órakor induló járat. 

A 13 jelű vonalon a „VER-BAU” megállóhelyről munkanapokon 14.00 órakor induló járat. 

A 13K jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 14.45 

órakor induló járat. 

A 13K jelű vonalon a „Déli Ip.t.Knorr-Bremse” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 

napokon 15.05 órakor induló járat. 

A 13K jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 15.10 órakor induló járat. 

A 13 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 18.15 

órakor induló járat. 

A 13 jelű vonalon a „VER-BAU” megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 18.30 

órakor induló járat. 

A 13 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 21.15 órakor induló járat. 

A 13 jelű vonalon a „VER-BAU” megállóhelyről munkanapokon 21.30 órakor induló járat. 

A 29 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről munkanapokon 3.30 órakor induló járat. 

A 29 jelű vonalon a „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelyről munkanapokon 4.00 órakor 

induló járat. 

 

2.) 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 


