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Tárgy:  Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés 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 Déli Iparterületen a Daimler út – Barényi Béla út által határolt területén lévő 

gazdasági társaságok által foglalkoztatott munkavállalók száma is folyamatos emelkedést 

mutat. Az utasforgalmi tapasztalatok alapján javaslom, hogy a terület kiszolgálását biztosító 

2D jelű vonal útvonalán a műszak kezdési és végzési időpontokhoz igazodóan többlet 

kapacitás közlekedtetésére kerüljön sor. Az új járatok a Noszlopy Gáspár parkból 

munkanapokon és szabadnapokon 5.15 órakor, munkanapokon 13.15 órakor, munkanapokon 

és munkaszüneti napokon 21.15 órakor indulnának, vissza az „SMP autóbuszforduló” 

elnevezésű megállóhelytől munkanapokon és szabadnapokon 6.20 órakor, munkanapokon 

14.20 órakor, munkanapokon és munkaszüneti napokon 22.20 órakor. Az utastájékoztatás 

hatékony végrehajtása érdekében javaslom, hogy a járatok egy új vonalon 2S jelzéssel 

közlekedjenek. 

A járatok indításával egyidőben módosulna a 2D jelű vonalon, a „Daimler I. kapu” elnevezésű 

megállóhelytől munkanapokon és szabadnapokon 6.30 órakor, hétfői munkanapok kivételével 

munkanapokon 14.30 órakor, hétfői munkanapokon 14.55 órakor és munkanapokon 22.30 

órakor közlekedő járatok útvonala, melynek köszönhetően a menetidő is csökkenne így 

nyújtva magasabb szintű szolgáltatást.   

 

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

időszakra 943.105 Ft összegben határozta meg. A várható utasforgalomra adat jelenleg nem 

áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges mértéke nem ismert.  
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II. Lakossági kezdeményezésre javaslom, hogy a Széchenyi téren lévő átszállási 

lehetőségek magasabb színvonalú biztosítása érdekében a 9 jelű vonalon minden óra 50 

perckor induló járatok egységesen 5 perccel korábban közlekedjenek. A módosítás után a 

jelenleginél magasabb színvonalon lenne biztosítható a Széchenyi térről minden óra 15 

perckor induló járatokra történő átszállás.  

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

III. Lakossági kezdeményezés alapján javaslom, hogy a 34 jelű vonalon munkanapokon és 

szabadnapokon 5.00 órakor közlekedő járat 5 perccel korábban 4.55 órakor közlekedjen. A 

módosítás után a „Benkó domb” elnevezésű megállóhelyen az átszállási kapcsolat magasabb 

színvonalon lenne biztosítható a „Margaréta Otthon” elnevezésű megállóhelytől 5.10 órakor 

induló 4 jelű járatra, mely érinti a „Phoenix Mecano” elnevezésű megállóhelyet is.  

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

Javaslom, hogy a fenti I., II., III. pontokban lévő módosítások egységesen 2018. augusztus 1-

től lépjenek hatályba. 

 

 

 

IV. A Rösch Mode Kft. kezdeményezte, hogy a munkavállalóik munkába járásának 

biztosítása érdekében a Könyves Kálmán körúton, a Kiskőrösi út felé vezető oldalon kerüljön 

kialakításra egy új autóbusz megállóhely. Az infrastruktúra bővítését alátámasztja, hogy 

jelenleg a Hetényegyháza felől érkező munkavállalóknak az „SOS Gyermekfalu” 

megállóhelytől 1,7 km-t kell gyalogolniuk. A műszak végeztével a társaság telephelyének 

közelében lévő „TÜZÉP” elnevezésű megállóhely igénybevételével a hazautazásuk jelenleg is 

biztosított. A 15D jelű vonal korábban a Mérleg utcán közlekedett, így az ott lévő „Mérleg u. 

17.” elnevezésű megállóhelyen tudtak a dolgozók leszállni. Az elmúlt időszakban a 15D jelű 

vonal járatainak a Déli iparterületre irányuló utasforgalma oly mértékben megnőtt, hogy a 

vonal útvonalának és menetidejének rövidítésére került sor és a Mérleg utcán az 1D jelű vonal 

járatai közlekednek. Az infrastruktúra bővítés a kezdeményező társaság munkavállalói közül 

15-20 fő bejárását segítené közvetlenül, közvetve azonban a környező vállalkozások 

munkavállalóinak, valamint a Szeleifalu érintett részén lakóknak a Déli Iparterületre irányuló 

napi közlekedési igényeit is megkönnyítené. Az előzetes szakmai egyeztetések alapján a 

megállóhely kialakításának lehetséges helyszínének javaslom, hogy annak kivitelezése a 

Könyves Kálmán körút és a Bíró Lajos utca kereszteződésében található élelmiszerüzletnél 

kerüljön megvalósításra. 

 

A módosításnak nincs az ellentételezési igényre hatása. 

 

Javaslom, hogy a fenti IV. pontban lévő módosítás – a kivitelezési munkák elvégzésének és a 

közszolgáltatási szerződésben az utastájékoztatásra vonatkozó határidők betarthatóságának 

figyelembevételével – legkésőbb 2018. október 1-től lépjen hatályba. 
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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, 2018. május 28. 

 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (VI.21.) határozata 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása  

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 17705-1/2018. 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. augusztus 1-től induló új vonal: 

 

Új autóbuszvonal indul 2S jelzéssel a „Noszlopy Gáspár park” és az „SMP autóbuszforduló” 

megállóhelyek között. A vonalvezetés a „Noszlopy Gáspár park” és a „Búzakalász utca” 

elnevezésű megállóhelyek között megegyezik a 2D jelű vonal vonalvezetésével, majd ezután 

a Daimler út és a Barényi Béla úton keresztül éri el az „SMP autóbuszforduló” elnevezésű 

megállóhelyet. A vonal minden járata az útvonalon valamennyi kiépített megállóhelyen 

mindkét irányban megáll. 

 

2018. augusztus 1-től induló új járatok: 

 

A 2S jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „SMP autóbuszforduló” 

megállóhelyig munkanapokon és szabadnapokon 5.15 órakor. 

A 2S jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „SMP autóbuszforduló” 

megállóhelyig munkanapokon 13.15 órakor. 

A 2S jelű vonalon a „Noszlopy G. park” megállóhelytől „SMP autóbuszforduló” 

megállóhelyig munkanapokon és munkaszüneti napokon 21.15 órakor. 

A 2S jelű vonalon az „SMP autóbuszforduló”” megállóhelytől „Noszlopy Gáspár park” 

megállóhelyig munkanapokon és szabadnapokon 6.20 órakor. 

A 2S jelű vonalon az „SMP autóbuszforduló”” megállóhelytől „Noszlopy Gáspár park” 

megállóhelyig munkanapokon 14.20 órakor. 

A 2S jelű vonalon az „SMP autóbuszforduló”” megállóhelytől „Noszlopy Gáspár park” 

megállóhelyig munkanapokon és munkaszüneti napokon 22.20 órakor. 

 

2018. augusztus 1-től módosuló járatok: 

 

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől munkanapokon és szabadnapokon 6.30 

órakor induló járat nem tér be a „Tanüzem”, Daimler út 1. (II.kapu)”, „Daimler IV. kapu bej. 

út” és „SMP, autóbuszforduló” megállóhelyekhez.  

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől a hétfői munkanapok kivételével 

munkanapokon 14.30 órakor induló járat nem tér be a „Tanüzem”, Daimler út 1. (II.kapu)”, 

„Daimler IV. kapu bej. út” és „SMP, autóbuszforduló” megállóhelyekhez.  

A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől a hétfői munkanapokon 14.55 órakor 

induló járat nem tér be a „Tanüzem”, Daimler út 1. (II.kapu)”, „Daimler IV. kapu bej. út” és 

„SMP, autóbuszforduló” megállóhelyekhez.  
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A 2D jelű vonalon a „Daimler I. kapu” megállóhelytől munkanapokon 22.30 órakor induló 

járat nem tér be a „Tanüzem”, Daimler út 1. (II.kapu)”, „Daimler IV. kapu bej. út” és „SMP, 

autóbuszforduló” megállóhelyekhez. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 6.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 6.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 7.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 7.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 8.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 8.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről naponta 9.50 órakor induló járat 5 perccel korábban 9.45 

órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 10.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 10.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről naponta 12.50 órakor induló járat 5 perccel korábban 

12.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 13.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 13.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 14.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 14.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 15.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 15.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 16.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 16.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 17.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 17.45 órakor indul. 

A 9 jelű vonalon a Széchenyi térről munkanapokon 18.50 órakor induló járat 5 perccel 

korábban 18.45 órakor indul. 

A 34 jelű vonalon a Kadafalva, aut.ford.-tól munkanapokon és szabadnapokon 5.00 órakor 

induló járat 5 perccel korábban 4.55 órakor indul. 

 

A kivitelezési munkák elvégzésének és a közszolgáltatási szerződésben az utastájékoztatásra 

vonatkozó határidők betarthatóságának figyelembevételével, legkésőbb 2018. október 1-től 

létesülő új megállóhely: 

 

A megállóhely elnevezése „Könyves Kálmán krt. 55.” A megállóhely az „SOS Gyermekfalu” 

elnevezésű megállóhelytől 1,3 km, a „Daimler I. kapu” elnevezésű megállóhelytől 13,6 km 

távolságra helyezkedik el. 

 

A kivitelezési munkák elvégzésének és a közszolgáltatási szerződésben az utastájékoztatásra 

vonatkozó határidők betarthatóságának figyelembevételével – legkésőbb 2018. október 1-től  

módosuló vonal: 

 

A 15D jelű vonal, Hetényegyháza – Déli Ip.t. Knorr-Bremse/ Daimler I. kapu viszonylatú 

járatainak útvonalában lévő megállóhelyek a „Könyves Kálmán krt. 55.” elnevezésű 

megállóhellyel bővítésre kerülnek. A vonal valamennyi járata a megállóhelyen utasforgalom 

lebonyolítása céljából megáll. 
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3.) 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 


