
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
 
 

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi 
feltételekkel: 
 
Tulajdonos: 
Neve: Lenti Város Önkormányzata 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 
Tel.: 92/553-900 
Telefax: 92/553-957 
Adószám: 15432728-2-20 
Képviselője: Horváth László polgármester 
Bankszámla száma: 14100299-10957149-01000001 
 
Üzemeltető:  
Neve: LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 
Címe: 8960 Lenti, Béke u. 40. 
Tel.: 92/551-380 
Fax: 92/551-380 
Adószám: 10702136-2-20 
Képviselője: Hordós Krisztina Rita ügyvezető 
Bankszámla száma: 14100299-12670049-01000004 
Cégjegyzék száma: Cg. 20-09-060849 
 
 
1. Szerződés tárgya: 
 
1.1. Tulajdonos „Lenti város közigazgatási területén működő és lezárt köztemetők fenntartási 

és üzemeltetési feladataira vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés” tárgyban 
közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertes ajánlattevője Üzemeltető lett. 

 
1.2. A Tulajdonos megbízza Üzemeltetőt Lenti város közigazgatási területén lévő működő és 

lezárt köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Lenti Város 
Önkormányzat képviselő-testületének 25/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete a 
temetőkről és a temetkezésről alapján. 

 
1.3. Az Üzemeltető elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján 

(ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a tárgyalási jegyzőkönyvek és az ajánlattevő 
tárgyalás befejezésekor tett végleges ajánlata) meghatározott feladatok elvégzését, az 
azokban meghatározott műszaki tartalommal és terjedelemben. 

 
1.4. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti 

dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg: 
• „Ajánlattételi felhívás”; „Ajánlattételi dokumentáció”; 
• Tárgyalási jegyzőkönyvek; 
• Az Üzemeltető tárgyalás befejezésekori ajánlata; 
• Jelen szerződés. 



 
1.5. A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan 

kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve azt is, 
hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, a fenti 
okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi. 

 
2. A tevékenység gyakorlásának helye 
 
 A tevékenység gyakorlásának helye Lenti város közigazgatási területén található temetők: 

− Lenti központi temető (0219/1 hrsz.) 
− Lenti 0217 hrsz. (lezárt temető) 
− Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.) 
− Lentikápolna (0326 hrsz.) 
− Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.) 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.) (lezárt temető) 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.) 
− Mumor (2239 hrsz.) 
− Lentiszombathely (3584 hrsz.) 
− Máhomfa (0642 hrsz.) 
− Máhomfa (0669 hrsz.) (lezárt temető) 

 
3. Az ellátandó tevékenységek felsorolása: az Üzemeltető betartja, betartatja a temetőkről 

és a temetkezésről szóló törvényben, kormányrendeletben és az önkormányzati 
rendeletben foglaltakat, ennek keretében: 

 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 
b) biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, 

egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek 
karbantartását, szükség szerint gondozását, működtetését, 

c) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, 

d) kijelöli a temetési helyeket és beszedi a sírhely megváltási és újraváltási díjakat, 
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temetők 

nyitását-zárását, 
f) elvégzi a temetők és a létesítmények tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, 
g) összegyűjti és elszállíttatja a temetőkben keletkezett hulladékot, 
h) összehangolja a temetéseket, 
i) temetőnként vezeti és megőrzi a nyilvántartási könyvet, 
j) tájékoztatja a temetőlátogatókat, 
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról, 
l) folyamatosan ellenőrzi a helyi temető rendeletben foglaltak betartását, szabálysértés 

észlelése esetén feljelentést tesz az illetékes hatósághoz, 
m) beszedi a temető fenntartási hozzájárulást a temetőben sírkövet készítő, illetve felállító 

vállalkozóktól és a nem közigazgatási területen eltemetett halott hűtése esetén a 
temetési szolgáltatótól, 

n) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt. 
 
 



4. A feladat mennyiségi és minőségi követelményeit Lenti Város Önkormányzatának 
25/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete határozza meg. 

 
5. A szerződés időtartama: Felek megállapodnak abban, hogy a kegyeleti közszolgáltatásra 

vonatkozó szerződés 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 5 éves 
időtartamra határozott időre szól.  

 
6. A szolgáltatás finanszírozási rendje, a szolgáltatás ellenértékének mértéke és 

megfizetésének módja: 
 
6.1. Az Üzemeltetőt a szerződésben rögzített feladatok elvégzésének ellenértékeként  

 2012-ben 6.960.273,- Ft + ÁFA,  
 2013-ban 6.960.273,- Ft + ÁFA, 
 2014-ben 11.553.048,- Ft + ÁFA, 
 2015-ben 11.553.048,- Ft + ÁFA, 
 2016-ban 11.553.048,- Ft + ÁFA, 

azaz összesen nettó 48.579.690,- Ft + ÁFA illeti meg. 
 
6.2. Felek rögzítik, hogy a 2012-es és a 2013-as ellenszolgáltatás nem foglalja magában a 

Lenti központi temetőben (0219/1 hrsz.) a 32.464 m2 terület kaszálását és a 764 fm 
élősövény nyírását, valamint a Lenti 0217. hrsz-ú lezárt temető és a Lenti Kegyeleti 
Park (971. hrsz.) kaszálási feladatait tekintettel arra, hogy ezen feladatokat 
Üzemeltetőnek csak 2014. január 1. napjától kezdődően kell megvalósítani. 

 
6.3. A vállalási ár fix összegű és teljes körű, vagyis magában foglal minden Üzemeltetői 

kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden jogszabály által megkövetelt vizsgálat, 
elemzés, mérés, egyéb szükséges munkálatok költségei stb., valamint mindazok a 
költségek, amelyek a megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 
betartásához szükségesek. 

 
6.4. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az előző évhez képest áremelést csak a KSH 

szerinti infláció mértékével évente érvényesíthet az adott naptári év első napján, azaz az 
általa megajánlott ellenszolgáltatás mértéke maximum a KSH szerinti infláció 
mértékével lehet magasabb, mint az előző évre megajánlott ellenszolgáltatás összege.  

 
6.5. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vállalási árat 

alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a 
Tulajdonosra, és ez nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól. 

 
6.6. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem fogad el pótmunka 

elszámolást, csak előre nem látható, a Tulajdonos által elismert rendkívüli esetekben, a 
Kbt.-ben szabályozottak szerint lefolytatott eljárás alapján kötött, külön szerződéses 
megállapodás alapján. 

 
6.7. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a temetkezési szolgáltatási díjak (árak) 

megállapítására a Tulajdonos jogosult. 
 
6.8. A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által végzett temetkezési 

szolgáltatások szabad árasak, az ebből eredő bevételek az Üzemeltetőt illetik meg. 
 



6.9. Az Üzemeltető tárgyév október 15. napjáig benyújtja a Tulajdonosnak a sírhely feletti 
rendelkezési jog megszerzésére, újraváltására, valamint a temető fenntartási 
hozzájárulásra, illetve a létesítmények vállalkozó részéről történő igénybevételére 
vonatkozó díj ajánlatát. Az Üzemeltető éves mérlegbeszámolója elfogadásával 
egyidejűleg tájékoztatja a Tulajdonost az előző évi üzemeltetéssel összefüggő 
bevételeiről és kiadásairól. A Tulajdonos - az Üzemeltetővel történő egyeztetés után –
rendeletben állapítja meg a kegyeleti közszolgáltatás éves díját. 

 
6.10. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás 

mellett temetkezési szolgáltatást is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági 
tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti.      

 
6.11. A Tulajdonos az üzemeltetési díjat a szabályszerűen kiállított és igazolt számla 

ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően 
a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel banki átutalással teljesíti.  

 
6.12. Üzemeltető köteles a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az 
önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni. 

 
6.13. Az Üzemeltető a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolást követően 

havonta egyenlő részletekben nyújthat be számlát a tárgyhónapot követő hó 15. napig. 
A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. 

 
6.14. Az Üzemeltető a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles Tulajdonos részére átutalni 

a sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, újraváltásáért, a létesítmények 
vállalkozó részéről történő igénybevételéért beszedett díjakat, a temető – fenntartási 
hozzájárulást, továbbá ezzel egyidejűleg Üzemeltető köteles a díjak, hozzájárulások 
alátámasztására vonatkozó analitikus nyilvántartást a Tulajdonos részére megküldeni.  

 
6.15. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben a 6.12. pontban meghatározott 

kötelezettségeket a tárgyhónapot követő 10. napig nem teljesíti, úgy Tulajdonos a 
kegyeleti közszolgáltatás tárgyhóra eső részét a 6.12. pontban foglalt kötelezettségek 
teljesítéséig jogosult visszatartani késedelmi kötbér mentesen. 

 
6.16. A Tulajdonos tájékoztatja az Üzemeltetőt arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése 

esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik. 
 
6.17. A Tulajdonos a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán 
meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól. 

 
6.18. Amennyiben a Tulajdonos az Üzemeltető igazolt szerződésszerű teljesítését követően a 

számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti az ellenszolgáltatást, úgy az 
Üzemeltető azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Tulajdonos bankszámlájának 
terhére, kivéve a 6.13. pontban meghatározott esetben. 

 
7. A közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásai 
 
7.1.  A szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése, valamint az azokra vonatkozó 



mennyiségi és minőségi előírások betartása az Üzemeltető feladata. 
 
7.2.   A temetőben lévő önkormányzati tulajdonú létesítményeket Üzemeltető köteles a jó 

gazda módján működtetni, megőrizni, karbantartani. 
 
7.3.  Az Üzemeltető, tevékenységének elvégzéséhez szükséges eszközöket saját maga 

biztosítja, javítja és tartja karban, szükség esetén pótolja. 
 
8. A közszolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelmények 
 
8.1.  Üzemeltető kijelenti, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a szerint a 

temetőüzemeltetéshez szükséges kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő 
szakképesítéssel, vagy középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő 
végzettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával bíró 
vezetővel vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottal 
rendelkezik.  

 
8.2.  Amennyiben Üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is 

végez, temetkezési szolgáltató szakképesítéssel is rendelkeznie kell. 
 
8.3.  A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető a jelen szerződésben megjelölt 

feladatok elvégzéséhez megfelelő létszámú és felkészültségű személyzetet alkalmaz. 
 

9. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2./ pontjában körülírt ingatlanok birtokbaadása a 
szerződés aláírását követő 5. munkanapon történik, azaz, 2012. január 3. napján 8,00 
órakor a szerződő felek képviselőinek jelenlétében, a terület és felépítmények átadásával, 
továbbá a közüzemi mérőórák (víz, elektromos áram), valamint a kommunális 
hulladékszállítási szerződés Üzemeltető nevére történő átírásával. Az átírással kapcsolatos 
feladatok teljesítése, valamint annak, illetve az azzal járó költségek az Üzemeltetőt 
terhelik. 

 
10. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy 
 

10.1.1. a felügyeletet gyakorló jegyző vagy megbízottja részére az ellenőrzést, a 
nyilvántartásba történő rendszeres betekintést lehetővé teszi, 
10.1.2. jelen szerződés 3. i.) pontjában meghatározott nyilvántartást – legalább 
negyedévente történő frissítéssel - az önkormányzat számára hozzáférhetővé teszi, 
10.1.3. a parcellák kialakítására, bezárására és nyitására igény szerint javaslatot készít, 
az arra vonatkozó utasításokat betartja, 
10.1.4. az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot 
évente írásban tájékoztatja az éves mérlegbeszámolója elfogadásával egyidejűleg, 
10.1.5. évente állapotfelmérést készít a temetői létesítményekről, és írásban javaslatot 
tesz az esetleges felújításokra minden év október 31-ig, 
10.1.6. a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a Felek minden évben legalább egy 
alkalommal, közösen temetőbejárást végeznek. 

 
11. A szerződés hatálya, a felmondás 
 
11.1.  Felek megállapodnak abban, hogy a kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 

2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 5 éves időtartamra határozott 



időre szól.  
11.2.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a szerződés időtartama alatt csak írásban, 

mondhatják fel rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel. 
 

11.3. A Tulajdonos kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben az Üzemeltető a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, úgy a Tulajdonos jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, és felmerült kárának megtérítését követelni. 
E körben súlyos szerződésszegésnek számít, ha az Üzemeltető/alvállalkozó: 

 
11.3.1. A kegyeleti jogokat sértő, közfelháborodásra okot adó magatartást tanúsít vagy 

vallási, felekezeti, nemzetiségi, etnikai tartozás miatt hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaz a köztemetőkben temetkezési szertartásokon részt vevőkkel szemben,   

11.3.2. A köztemetők fenntartásának ellenőrzésére hivatott hatóságok által észlelt 
hiányosságokat a megadott határidőig nem teljesíti, 

11.3.3. A köztemetők fenntartására vonatkozó szakmai jogszabályokban 
meghatározott szakmai követelményeket nem teljesíti, 

11.3.4. A 3. pontban előírt kötelezettségeit a Tulajdonos felszólítása ellenére, a kitűzött 
határidőig sem teljesíti,  

11.3.5. A 14.4. pontban előírt kötelezettségét megszegi, 
11.3.6. Akadályozza a más temetkezési szolgáltatóknak a köztemetőkben való temetési 

szertartásainak lebonyolítását, vagy bármely módon a temetkezési vállalkozások 
közötti verseny torzítására törekszik,  

11.3.7. A Tulajdonost megillető, de az Üzemeltető által beszedett díjakat a megadott 
határidő lejártát követően, a Tulajdonos felszólítása ellenére sem utalja át a 
Tulajdonos számlájára.  

11.3.8. A 6.8. pontban előírt kötelezettségét megszegi. 
 
11.4. A Tulajdonos részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Üzemeltetőt 

megillető üzemeltetési díjat a szerződésben meghatározott határidő lejártát követően, 
az Üzemeltető felszólítása ellenére sem utalja át az Üzemeltető számlájára. 

 
12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
12.1. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése az Üzemeltetőnek felróható 

ok következtében hiúsul meg, abban az esetben az Üzemeltető köteles az adott feladat 
nettó értéke 10 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni a Tulajdonos 
részére. 

 
12.2. Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített feladat nettó értékének 5%-a. 
 
13. Kapcsolattartás és együttműködés  
 
13.1. A szerződés teljesítés során a Felek által kapcsolattartásra jogosultak személyek az 

alábbiak:  
 

Tulajdonos helyszíni képviselője  
Neve: Lenti Város Önkormányzata 
Képviseli: Horváth Ferenc városüzemeltetési ügyintéző  
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 
Tel.: 92/553-925;  



Telefax: 92/553-957 
Üzemeltető megbízottja: 

Megnevezése: LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. 
Képviseli: Kiss Marcell 
Címe: 8960 Lenti, Béke u. 40. 
Tel.: 92/551-380 
Telefax: 92/551-380 

 
13.2. A szerződés módosítással kapcsolatban nyilatkozatra jogosultak: 
 

Tulajdonos részéről 
Név: Horváth László polgármester 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 
Tel.: 92/553-911;  
Telefax: 92/553-957 

 
Üzemeltető részéről:  

Név: Hordós Krisztina Rita ügyvezető 
Címe: 8960 Lenti, Béke u. 40. 
Tel.: 92/551-380 
Telefax: 92/551-380 
 

13.3. A Tulajdonos és Üzemeltető fent megjelölt képviselőinek jogosultságot ad a szerződés 
teljesítésére irányuló állásfoglalásra, nyilatkozattételre, a teljesítések igazolására. A 
kijelölt képviselők minden olyan kérdésben írásban állapodnak meg, amely összefügg 
ugyan a szerződéssel, de nem jelenti annak módosítását. Felek egyébként minden, a 
jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat írásban közlik egymással, amire a másik 
félnek 5 munkanapon belül nyilatkoznia kell. 

 
14. Egyéb előírások 
 
14.1. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése 

érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem 
eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik, hanem a Tulajdonos székhelye 
szerinti illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 

 
14.2. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény 
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél 
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles.  

 
14.3. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (1) és (3) 

bekezdésében meghatározott esetekben és módon van lehetőség. A Kbt. 303. § szerint a 
felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, 
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően 
– a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges 
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.  

 



14.4. Az Üzemeltető jogosult a Kbt-ben előírtaknak megfelelő alvállalkozót foglalkoztatni, a 
nevesített alvállalkozótól való eltérésre csak a Tulajdonos írásbeli hozzájárulásával és a 
Kbt. 304. § (3) bekezdésében előírt esetekben van lehetőség.  

 
14.5. Az Üzemeltetőnek a Tulajdonost haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a 

jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Az Üzemeltető 
ugyancsak maradéktalanul köteles a Tulajdonost értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Az Üzemeltető felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

 
14.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg más jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 példányban aláírták, melyből 4 példány a 
Tulajdonost és 2 példány az Üzemeltetőt illeti meg.  
 
1. sz. melléklet: Árazott költségvetés  
2. sz. melléklet: A pénzforgalmi szolgáltatónak adott tulajdonosi hozzájárulás, felhatalmazó 
nyilatkozat 
 
Lenti, 2011. december 27. 
 
 
 

 
 

Horváth László 
Polgármester 

Lenti Város Önkormányzata 

 
 

Hordós Krisztina Rita 
Ügyvezető  

LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és 
Építőipari Kft. 

Tulajdonos Üzemeltető 
  

 
 

Deák Szilvia 

Pénzügyi osztályvezető 
 


