
Beszámoló 
 
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a dombóvári neves elhunytak sírját 
fokozott figyelemmel kíséri mindkét temetőben. 
 
A Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettsége negyedéves intervallumot ír elő a 
kiemelt sírok gondozásánál, ennek ellenére kéthetente megtörténik a sírok rendbetétele 
(fűkaszálás, seprés, esetlegesen vegyszeres gyomirtás).  
  
I. Városi temető 
A városi temetőben 36 kiemelt sírhely gondozását látjuk el, ezek közül 34 sír fedlappal 
ellátott, két sírhely pedig kerettel rendelkezik. 
 
A városi temetőben a tavalyi év folyamán kijelölt és az önkormányzat által örökös 
megváltást nyert 2 db gyermeksírhely, valamint a hozzá tartozó 2 db emlékjel 
karbantartását szintén kéthetente végezzük.  
 
A kiemelt sírok közül kettőhöz nem járnak hozzátartozók, ebből az egyik az egyházi 
temetőben található. Ezen sírhelyeket teljeskörűen (síremlék tisztítása is) karbantartjuk.   
 
A városi temető gondnoksága az egyházi temetőben található hősi emlékművek 
gondozását is ellátja. E terület is kéthetente rendezésre kerül, valamint a területhez 
tartozó járdaszakaszt is gyomtalanítjuk. 
 
A városi temetőben az utolsó sírhelygondozás augusztus 16-án történt meg. 
 
II. Horvay utcai temető 
 
A temetőben 55 kiemelt sírhely gondozását látjuk el, ezek közül egy sírhely nem 
rendelkezik síremlékkel. A temetőben mind az 55 sírhelyhez rendszeresen járnak 
hozzátartozók ezért a síremlékek gondozottak. Ezek közül egy sírhely kiemelt helyen 
található, ezért ennek gondozásában a hozzátartozók jóváhagyásával a mohásódást 
megszüntetjük. Ezt a sírhelyet temetőgondnokság dolgozói félévente a megfelelő 
technológiával megtisztítják. A sírhelyek fizikai állapota megfelelő. 
 
A temetőben a tavalyi év folyamán kijelölt és az önkormányzat által örökös megváltást 
nyert 11 db gyermeksírhely, valamint a hozzá tartozó sírjel gondozása kéthetente 
megtörténik. 
 
 A Horvay utcai temetőben az utolsó sírhelygondozás augusztus 21-én történt meg. 
 
Amennyiben a síremlékek fizikai állapotában változás áll be (repedés, törés), a 
hozzátartozókat – amennyiben elérhetőek – haladéktalanul értesítjük. 
 
A keretes síroknál fokozottan figyelemmel kísérjük az esetleges gyomirtást és 
parlagfű-mentesítést.  



A sírok állapotának ellenőrzését és a szükséges munkálatok elvégzését a 
temetőgondnokság vezetője rendeli el, az elvégzett munkát ellenőrzi, jóváhagyja, 
tekintettel a kegyeleti jogok betartására. 
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