
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. február 24-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
59/2022. Kth. 

Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2021. évi szakmai működéséről, 
valamint 2022. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása 
 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B&B Csillagvizsgáló Kft. 

Csillagvizsgáló Obszervatórium 2021. évi működtetéséről szóló szakmai beszámolót az 
1. számú melléklet szerint elfogadja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalason, 2012. 
november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére 
kötött Szolgáltatási szerződés 9. számú módosítását a 2. számú melléklet szerint 
jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 

3. A 2022. február 1-jétől, 2023. január 31-éig tartó időszakban a szolgáltatás díja bruttó 
50.000,- Ft/hó, azaz havi bruttó ötvenezer forint. 

 
 
Határidő:  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Balogh István ügyvezető, B&B Csillagvizsgáló Kft. 
Juhász Gábor közművelődési referens, Oktatás és Közművelődés 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Laskovicsné Terzics Edit s.k.      Várnai Iván s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. február 24. 































 

 

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

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási szerződés 
9. 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:  

 

 A Szolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet kerül:  

 sz. melléklet: 
Szolgáltatási jegyzék a 2022. február 1. naptól 2023. 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, 2022. február hónap 1. napjától 2023. 
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 
továbbra is 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 9. sz. módosítása 2022. február 1. napjától hatályos.  

 

A Szolgáltatási Szerződés 9. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

Készült 4 (négy) eredeti példányban. 

 

Kiskunhalas, 2022. február 25. 

 

 

 

 

……………..…………………   ……………………………… 

  /: Fülöp Róbert :/     /: Balogh István :/ 

Kiskunhalas Város Polgármestere       B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetője 

 

 

 

……………………………….. 

/: Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 

     jegyző, jogi ellenjegyző 

 

 

 

…………………………………. 

         /: Szécsényi Zsolt :/ 

osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási 

  Osztály 

 


