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mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 
(székhely: 1041 Budapest, István út 14., képviseli: Dr. Derce Tamás polgármester) mint 
megbízó, (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14., képviseli: Dr. Gegesy Ferenc polgármester), mint szolgáltatást 
végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző),  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Felek 2009. október 8. napján ellátási szerződést kötöttek egymással 1 fő Budapest IV. 
kerületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekjóléti alapellátás keretében sajátos nevelési 
igényű gyermek bölcsődei ellátása tárgyában. 
 
2. A Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban megjelölt ellátási szerződést közös 
megegyezéssel 2010. március 31. napjával hatályosan megszüntetik. 
3. A Megbízó és a Szolgáltatást végző 2009. október 08. napja és az ellátási szerződés 
megszüntetése, azaz 2010. március 31. napja közötti 6 hónapos időszak tekintetében elszámol 
egymással. Megbízó 2010. április 1-én 600.000 Ft/fő összeget utalt át a Szolgáltató részére. 
Az ellátási szerződés 3.3. pontja alapján időarányosan a szolgáltatót 300.000,-Ft/fő illeti meg. 
 Szolgáltatást végző vállalja, hogy amennyiben az elszámolás során Megbízó részére 
visszatérítési kötelezettsége keletkezik, úgy azt 30 napon belül a Megbízó Raiffeisen Banknál 
vezetett 12010422-00208592-00100005 számú bankszámlájára visszautalja. 
 
4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy egymással szemben - a 3. pontban meghatározott 
szolgáltatási díjon felül – az 1. pont szerinti ellátási szerződéssel kapcsolatban egymással 
szemben további követelésük nincs. 
 
5. Jelen ellátási szerződést megszűntető megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………../2010. (…….) számú határozatával és Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete ………../2010. (…….) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen megállapodást Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2010. augusztus …….. 
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