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Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés egyes járatai menetrendjének módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 462/2010. (XII. 16.) KH. számú határozatával döntött a helyi
menetrend szerinti tömegközlekedés 2011. évi menetrendjének elfogadásáról.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ)
47/1998. (XII. 21.) rendelete 3. mellékletének 1.32. pontja alapján a helyi
tömegközlekedés menetrendjével összefüggésben az indulási és érkezési
időpontokat, vagy a járat napi első és utolsó indulási időpontját és a köztes
járatgyakoriságot érintő módosításról a polgármester dönt.
A lakossági elvárásoknak megfelelően a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-vel
egyeztetve – az iskolakezdésre, munkahelyeken történő műszakkezdésre
figyelemmel – az SZMSZ szerinti hatáskörömben eljárva az alábbi, indokolt
módosítások bevezetéséről döntöttem. A módosítások többletfinanszírozást nem
igényelnek.
1.) 4, 4A, 4C jelű vonalon közlekedő járatok
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2011. évi helyi
autóbusz menetrendjének jóváhagyásáról szóló 462/2010. (XII. 16.) KH számú
határozatával elfogadott tarifajavaslat 8. számú mellékletében foglaltak szerint a
4, 4A, 4C vonalon a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. közös
utasszámlálást végzett a Phoenix Mecano-val 2011. január 10-én és 11-én,
melyek megerősítették a korábbi felmérések eredményét.
Ennek eredményeképpen – a Phoenix Mecano vezetésével egyeztetve – a 4, 4A,
4C jelű vonalak menetrendje a 2011. március 1-től az alábbiak szerint változott:
• A 4-es számú járatvonalon a Széchenyi térről tanszünetben munkanapokon
13:15 indulási időpontban közlekedő járat 5 perccel később, 13:20 órakor
indul.
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• A 4-es számú járatvonalon a Széchenyi térről iskolai előadási napokon az
5:20, 7:30, 13:20, 16:00, 21:15, tanszünetben munkanapokon az 5:20, 7:45,
13:20, 16:00, 21:15, szabadnapokon pedig az 5:20 indulási időpontban
közlekedő járatok a Békéscsabai úton lévő „Szőlőfürt Fogadó” megnevezésű
megálló előtt betérnek a Phoenix Mecano-hoz.
• A 4-es számú járatvonalon a „Repülőtér” megnevezésű megállótól iskolai
előadási napokon és tanszünetben munkanapokon a 6:03, 22:00,
szabadnapokon pedig a 6:03 indulási időpontban közlekedő járatok a
Békéscsabai úton lévő „Szőlőfürt Fogadó” megnevezésű megálló előtt
betérnek a Phoenix Mecano-hoz.
• A 4A jelű járatvonalon a „Kisfái, iskola” megnevezésű megállótól iskolai
előadási napokon és tanszünetben munkanapokon a 14:00, 16:35 indulási
időpontban közlekedő járatok a Békéscsabai úton lévő „Szőlőfürt Fogadó”
megnevezésű megálló előtt betérnek a Phoenix Mecano-hoz.
• A 4-es számú és a 4A jelű vonalon a Phoenix Mecano-hoz betérő járatok +2
perc menetidőt kaptak, ezáltal a végállomásról visszairányban 2 perccel
később indulnak.
• A módosítások bevezetésével a 4C jelű vonalon közlekedő járatok
megszüntetésre kerültek.
2.) 5-ös vonalon közlekedő járatok
A Széchenyi térről munkanapokon 7:15 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel
későbbi indulása jobb átszállási lehetőséget nyújt a csúcsidőben
menetrendileg 7:15-re érkező, de a gyakorlatban 1-2 percet késő
autóbuszjáratokról is, ezért az 5-ös számú vonalon a járat a Széchenyi térről
iskolai előadási napokon és tanszünetben munkanapokon 7:15 indulási
időpont helyett 7:20 indulási időpontban közlekedik.
3.) 11-es vonalon közlekedő járatok
A „Kadafalvi út” elnevezésű megállónál rend szerint 1-2 percet várakozó
autóbuszok zavarják az 1-es jelű helyi és a ballószögi járatok utasforgalmát, a
megállóba érkező buszok az utas cseréhez nem tudnak megfelelően beállni,
ezért a 11-es vonalon közlekedő járatok a „Kadafalvi út” megnevezésű
megállóból visszairányban 2 perccel korábban indulnak.
A szolgáltatási megállapodás 19. számú módosításának aláírása 2011. február 11-én
megtörtént, ezt követően a menetrend módosítás 2011. március 1. napjával hatályba
lépett. A szolgáltatási megállapodás 19. számú módosításának mellékletét képezi a
szolgáltató egységes szerkezetbe foglalt menetrendje, amelyben a fentiekben leírt
módosításokkal nem érintett menetrendi részek azonosak a Közgyűlés 462/2010.
(XII. 16.) KH. számú határozatának 3./ pontjában elfogadott menetrenddel.
A módosított menetrendet tájékoztatás céljából jelen előterjesztéshez mellékelem.
A menetrend terjedelme miatt csak elektronikus úton kerül megküldésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolóban foglaltakat megtárgyalni, és
elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2011. március 11.
Dr. Zombor Gábor
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET

………./2011. (III. 31.) KH sz. határozat
Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés egyes járatai menetrendjének módosításáról
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Zombor Gábor
polgármester 17429-6/2011. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a helyi tömegközlekedés menetrendjével összefüggésben a 4.,
4/A, 4/c, 5. és 11. számú járatot érintő, az indulási és érkezési időpontokra, a
járatgyakoriságra kiterjedő módosításról szóló beszámolót elfogadja.

