
 

Tárgy: Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2020. évi szakmai 
működéséről, valamint 2021. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása 

 
10/2021. (II.1.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a B&B Csillagvizsgáló Kft. Csillagvizsgáló 

Obszervatórium 2020. évi működtetéséről szóló szakmai beszámolót az 1. számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalason, 2012. november 30-án ifj. 
Balogh Istvánnal a Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére kötött 
Szolgáltatási szerződés 8. számú módosítását a 2. számú melléklet szerint 
jóváhagyja. A szolgáltatási szerződés aláírásáról saját hatáskörben 
gondoskodom. 
 

3. A 2021. február 1-jétől, 2022. január 31-éig tartó időszakban a szolgáltatás díja 
bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz havi bruttó ötvenezer forint. 

4. Jelen határozat hatályon kívül helyezi a 6/2021. (I.21.) Polgármesteri határozatot.  

5. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. november 29-ei ülésén a 260/2012. Kth. sz. 
határozatával szolgáltatási szerződést kötött Balogh Istvánnal (majd későbbi módosítással 
Balogh István tulajdonában álló B&B Csillagvizsgáló Kft.-vel) a Kossuth u. 43. sz. alatti 
Csillagászati Obszervatórium működtetésére. 
A Csillagvizsgáló 2020. évben e szerződés, illetve e szerződés 7. sz. módosítása alapján 
végezte munkáját a Képviselő-testület által elfogadott 2020. évi Szolgáltatási jegyzék alapján. 
A Szolgáltatási jegyzékben foglalt tevékenységek elvégzését követően minden hónapban a 
teljesítés igazolása után átutalásra került a havi bruttó 250.000,- Ft szolgáltatási díj. A 
Csillagvizsgáló Obszervatórium a nyitvatartási időn belül egész évben a halasi és idelátogató 
vendégek rendelkezésére állt. Ifjúsági szakköröket szervezett és bonyolított le, és különböző, 
csillagászattal kapcsolatos programokat végzett. 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésén a 19/2020. Kth. számú 
határozatával elfogadta a Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére kötött szerződés 1. sz. 
mellékletét, amely tartalmazta a 2020. február 1-jétől 2021. január 31-éig tartó időszakra 
vonatkozóan a Csillagászati Obszervatórium által a megállapodás keretében végzett 
tevékenységeket, valamint a szolgáltatás díját. 



 

 
A szolgáltatási szerződés 4. pontja szerint:  
„Jelen szerződés mellékletét képezi az éves részletes Szolgáltatási jegyzék, melyben 

Szolgáltató köteles a 3. pontban felsorolt szolgáltatásokat tárgyévre betervezni, s azt 

jóváhagyás végett Megrendelőnek beterjeszteni minden év január 15-ig. E mellékletet 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete minden év január 31-éig elfogadja a hozzá tartozó 

szolgáltatási díjjal együtt.” 
A Szolgáltatási jegyzék a Szolgáltatási szerződés 1. melléklete, ezért szükséges a szolgáltatási 
szerződést módosítani úgy, hogy a jelenleg hatályos 1. melléklet helyébe 2021. február 1-jétől 
2022. január 31. napjáig vonatkozó szolgáltatásokat tartalmazó 1. melléklet kerüljön. 
A Szolgáltató ebben az évben is a szerződésben magadott határidőig benyújtotta a 2021. 
február 1-jétől, 2022. január 31-éig terjedő időszakra a megállapodás mellékletét képező 
Szolgáltatási jegyzéket. A Szolgáltató által beterjesztett Szolgáltatási jegyzék tartalmazza a 
Szolgáltatási szerződés 3. pontjában felsorolt kötelezettségeket.  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Szolgáltatási jegyzék időszakára, 2021. február hónap 1. 
napjától 2022. január 31. napjáig havi bruttó 50.000,- Ft-ot, azaz bruttó ötvenezer forintot 
fizet számla és teljesítésigazolás ellenében a B&B Csillagvizsgáló Kft.-nek. 
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a pandémiás helyzet megszűnését követően 
Kiskunhalas Város Önkormányzata költségvetési ereje függvényében a melléklet szerződés 
rendelkezéseit felülvizsgálják.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. február 1. 
 
 

   
 Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.melléklet 
 

A Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási szerződés 

8. sz. módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, (képviseli: Fülöp Róbert 
polgármester) 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő), másrészről a B&B Csillagvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaság, (képvisel: Balogh István ügyvezető) 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26. III./8 
székhelyű gazdasági társaság, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), együttesen: 
Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:  
 
1. A Szolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet kerül:  

1. sz. melléklet: 

Szolgáltatási jegyzék a 2021. február 1. naptól 2022. január 31. napig tartó 
időszakra 

 
A szolgáltatás kapcsán a Szolgáltató kötelezettséget vállal a szakmai működés során az alábbi 
szolgáltatások biztosítására: 
 (szolgáltatási jegyzék):  
 
- Szaktanácsadás távcsövekkel, megfigyelésekkel kapcsolatban 
- Csillagászati szakkör különböző korosztályok számára a felmerülő igények szerint. 
- Tehetséggondozás: a csillagvizsgálóval kapcsolatba kerülő tehetséges általános és 
középiskolás, valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív 
kibontakoztatásában 
 
Gyermek- és ifjúsági szakkör igény szerint.  
Érintett témakörök: 
A foglalkozások során sorra vesszük az egyes észlelési területeket: (Nap, Hold, bolygók, 
mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok és a fotózás alapjai). Minden észlelési 
területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, majd az adott területhez kapcsolódóan 
gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott 
területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat. Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a 
különböző fotózási technikákkal. 
 
 
Az égitestek aktuális láthatóságáról, valamint az adott hónap csillagászati eseményeiről 
tájékozódhat honlapunkon a jelenségnaptárban!  
 
www.csillagvizsgalo.eu 
 
 
Megrendelő a Szolgáltatási jegyzék időszakára, 2021. február hónap 1. napjától 2022. 
január 31. napjáig havi bruttó 50.000,- Ft-ot, azaz bruttó ötvenezer forintot fizet számla 
és teljesítésigazolás ellenében. 
 



 

A Szolgáltatási szerződés 2. számú módosítása 4. pontjának utolsó bekezdése, miszerint 
„a Szolgáltatási szerződésben nyújtott szolgáltatások a kiskunhalasi nevelési-oktatási 

intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkezők, valamint bejelentett kiskunhalasi 

állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező felnőttek számára ingyenesek”, – időlegesen 
felfüggesztésre kerül. 
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a pandémiás helyzet megszűnését követően 
a Megrendelő költségvetési ereje függvényében jelen szerződés rendelkezéseit 
felülvizsgálják.  
 
Szolgáltatási szerződés további részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan formában és 
tartalommal érvényben maradnak. 
 
A Szolgáltatási Szerződés 8. sz. módosítása 2021. február 1. napján lép hatályba,  
 
A Szolgáltatási Szerződés 8. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 
 
Készült 4 (négy) eredeti példányban. 
 
Kiskunhalas, 2021. február 1. 
 
 
 

……………..…………………   ……………………………… 
  /: Fülöp Róbert :/     /: Balogh István :/ 

Kiskunhalas Város Polgármestere       B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetője 
 
 
 
……………………………….. 
/: Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
     jegyző, jogi ellenjegyző 
 
 

 
…………………………………. 
         /: Csendes Ildikó :/ 
osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási 
  Osztály 






















































































