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14/2019. (IV.24.) SZKVB. sz. határozat 

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült 1078-

28/2019. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel javasolja a 

közgyűlésnek elfogadásra: 

 

1) A bizottság a határozat-tervezet 3.) pontját az alábbi szöveggel javasolja elfogadni: 

„3.) A közgyűlés Kecskemét megyei jogú város autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítási közszolgáltatásának a 2020. január 1. napjától alkalmazandó jegy- 

és bérletdíjait a feladatellátási szerződés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

2) A bizottság a határozat-tervezet mellékletét képező Feladatellátási Szerződés 

 

a) 7. Éves közszolgáltatási feladatterv című pontjának második francia bekezdését  az 

alábbiak szerint javasolja kiegészíteni: 

 

- „az ezekhez kötődő minőségi és mennyiségi követelményeket, az elvárt utasszám 

változást,” 
 

b) 24. Ügyfélszolgálat működtetése és fenntartása című pontjának utolsó francia 

bekezdését az alábbi szövegrésszel javasolja kiegészíteni: 

 

 - „honlap és közösségi média üzemeltetése a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 

tájékoztatása érdekében.”  

 

c) 24. Ügyfélszolgálat működtetése és fenntartása című pontját a következő új francia 

bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 

 

- WIFI hálózati kapcsolat megteremtése az utasok kiszolgálására. 

 

d) 29. Kapcsolattartás című pontjának második bekezdését az alábbiak szerint javasolja 

kiegészíteni: 

„Az operatív kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egységének 



mindenkori vezetője - a Szerződés aláírásakor: Dr. Orbán Csaba osztályvezető 

Az operatív kapcsolattartó a Közlekedésszervező részérő a Közlekedésszervező 

mindenkori ügyvezetője - a Szerződés aláírásakor: Hári Ernő ügyvezető”. 

 

3) A bizottság a határozat-tervezet mellékletét képező Feladatellátási Szerződés 2. számú, „A 

Közlekedési szolgáltató használatába kerülő létesítmények és eszközök, és azok 

működtetésének és használatának feltételei” című mellékletének 2.10 pontját az alábbi 

szöveggel javasolja elfogadni: 

 

„2.10. Közlekedésszervező köteles az autóbuszoknak a közlekedési szolgáltató részére történő 

használatba adás során a jelen pontban meghatározott és az önkormányzat által előírt egyéb 

– ideértve a zéró emissziós zónára vonatkozó – feltételeket maradéktalanul előírni, 

megkövetelni és ellenőrizni.” 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

 A bizottság tagjai 

 Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

 Dr. Orbán Csaba osztályvezető, Városüzemeltetési Osztály 

 Irattár 

 

 

 

      K.m.f 

 

 

 
  Távollévő Sipos László elnök helyett: 

 

 

 

 

 

          Király József  

         elnökhelyettes 

 
 
 

 

 


