
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 

a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat (székhely: 1042 Budapest, 
István út 14. képviseli Wintermantel Zsolt polgármester), mint MEGBÍZÓ 
(továbbiakban: Megbízó), 

 
másrészről 
 

Bohár és Simon Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (Cégjegyzékszám: 
Cg.01-06-784022/2, székhelye: 1043 Budapest, Munkásotthon u. 10. 1/1., telephelye: 
1042 Budapest, Király u. 19-21), mint MEGBÍZOTT (továbbiakban: Megbízott) 
között, akit jelen szerződéskötésnél Dr. Simon Attila képvisel, között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feladatokra és feltételek mellett: 

 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2006. október 2. napján megbízási szerződést kötöttek 
területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet háziorvosi-
gyermekorvosi feladatok ellátására. 
A megbízott akkor a Malakuczi és Simon Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti Társaság volt, 
melynek akkori székhelye 2120 Dunakeszi, Barátság u. 42/b szám alatt volt, míg telephelye a 
1042 Budapest, Király u. 19-21 szám alatt. 
 
2. Megbízott betéti társaság a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-06-784022/2 számú 
jogerős végzésével névváltozás és székhelyváltozás folytán Bohár és Simon Gyermekorvosi 
Szolgáltató Betéti Társasággá alakult, 1043 Budapest, Munkásotthon u. 10 1/1 szám alatti 
székhellyel. 
 
A fenti Bt. a Malakuczi és Simon Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti Társaságnak minden 
tekintetben jogutódja. 
 
3. Felek az 1./ pontban hivatkozott szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal 
fenntartják azzal, hogy Megbízott személyének helyébe az átalakulás folytán létrejött 
Malakuczi és Simon Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti Társaságnak jogutóda – jelen 
szerződés fejrészben foglalt Bt. lép. Ennek alapján a 1./ pontban rögzített szerződés 
megbízottja Bohár és Simon Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti Társaság lesz, mely gazdasági 
társaság a szükséges hatósági engedélyekkel már rendelkezik. 
A megbízást a fenti telephelyen – változatlanul – Dr. Simon Attila szakorvos személyes 
közreműködésével látja el. 
 
4. Felek e szerződés- módosítást kizárólag a Megbízott névváltozás miatti jogutódlást, illetve 
székhelyváltozást érintik, az alapszerződés minden rendelkezését hatályukban fenntartják. 
 
 
 
 

 
 



-2- 
 
 

 
 
A szerződés módosítás 2 (kettő) megszerkesztett oldalon készült el. 
 
Jelen szerződés – módosítást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Budapest 2011. március …….. 
 
 
 
 
 
----------------------------------------    ----------------------------------------- 

Megbízó       Megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
A szerződés – módosítást ellenjegyzem: 


