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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. október 18-án tartandó ülésére 

 

 

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.  

 

Lakossági kezdeményezés keretében egy új autóbusz megállóhelypár került kialakításra a 

Halasi úti hobbikerteken átvezető úton. A megállóhely a 32 és 52 jelű helyi autóbuszvonalak, 

valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által tudomásul vett 

Megállapodás 1.sz. mellékletének 2. pontjában szereplő 5219, 5220, 5222 számú helyi 

díjszabással igénybe vehető regionális autóbuszvonalak útvonalán fekszik. A megállóhelypár 

a „Bodri kereszt” elnevezésű megállóhelytől 680 méter, a „Kerekes tanya” elnevezésű 

megállóhelytől 410 méter távolságra helyezkedik el. 

 

Javaslom, hogy a megállóhely elnevezése „Tündérrózsa utca” legyen. 

 

A megállóhelypár menetrendbe illesztésének kezdő időpontjáról egyeztetést folytattunk a 

szolgáltató DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel, melynek eredményeként a 32 és 

52 jelű helyi autóbuszvonalak esetében 2018. november 1-től, a helyi díjszabással igénybe 

vehető regionális autóbuszvonalakon 2018. december 9-től állnak meg az autóbuszjáratok. 

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

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. szeptember 25. 

 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (X.18.) határozata 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása  

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 26376-1/2018. 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. november 1-től érvényesített új megállóhely: 

 

A megállóhely elnevezése „Tündérrózsa utca”. A megállóhely a „Bodri kereszt” elnevezésű 

megállóhelytől 680 méter, a „Kerekes tanya” elnevezésű megállóhelytől 410 méter távolságra 

helyezkedik el. 

 

2018. november 1-től módosuló vonalak: 

 

A 32 és 52 jelű vonalak, mindkét irányának útvonalában lévő megállóhelyek a „Tündérrózsa 

utca” elnevezésű megállóhellyel bővítésre kerülnek. A vonal valamennyi járata a 

megállóhelyen utasforgalom lebonyolítása céljából megáll. 

 

2.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a fenti 

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

felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 


