
Nyilvántartási 
szám

Gazdálokó szervezet / 
székhelye

Képviseletre jogusolt személy 
neve/ székhelye, lakóhelye

Nyilvántartásba vétel 
időpontja

Engedélyezett szolgáltatási 
tevékenység

Szolgáltatási tev. nyújtásának 
végzésére igazolással 

rendelkező 
személy/közreműködő 
tag/alkalmazott neve

Bizonyítvány száma, kelte, 
kiadmányozója Határozat száma Nyilvántartásba vevő 

1/2012. Lenti Városgazdálkodási Kft. Czigány Tibor ügyvezető/8960 
Lenti, Fenyő utca 2. 2012.12.27

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Kiss Marcell
CXB B 202731, 2012. 06. 19., 
OKTÁV Továbbképző Központ 

Zrt.
3722-8/2012. Letenye Város Jegyzője

1/2011. T.Sz. Csokmafa Kft. Becze Tamás, 8956 Páka, Petőfi 
út 66. 2011.04.06. és 2011.06.17.

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Porkolábné Keglovics Elza

PTI 073820, 2003..04.02., 
OKTÁV Továbbképző Központ 

Rt. Debreceni Regionális 
Munkaerőfejlesztő és Képző 

Központ

3236-11/2011. és 6344-3/2011. Lenti Város Jegyzője, Lenti 
Város Polgármesteri Hivatala

3190-2/2010. Lukács Imréné Lukács Imréné 8956 Páka, 
Öveges József utca 20. 2010.05.13

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Lukács Imréné
PTI 070209, 2003.03.12., 

Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar Kecskemét

3190-2/2010. Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Jegyzője

2/2012. T.Sz. Nagy Imre Nagy Imre 8981 Gellénháza, 
Ifjúság utca 20. 2012.11.06. és 2012.11.23.

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Nagy Imre

PTM 110762, 2008.12.15, 
OKTÁV Továbbképző Központ 

Zrt., Debreceni Regionális Képző 
Központ

8875-7/2012. és 10092-4/2012. Lenti Város Jegyzője, Lenti 
Város Polgármesteri Hivatala

Temetkezési szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek nyilvántartása


