
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 36. heti tevékenységéről 

 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság folyamatosan 
fokozott hangsúlyt fektet a közterületek takarítására, fertőtlenítésére. A munkavállalóink kézi 
erővel a hét összes napján takarítják, fertőtlenítik a közterületeinket, a járdaszakaszokat, az 
utcabútorokat, melyen felül a járvány következményeinek enyhítésére az összes gépi erőnket is 
bevetjük. A fenti tevékenységeken túl a parkok, terek, játszóterek teljes rendbetételét is 
végrehajtjuk, ami azt jelenti, hogy egy héten egy-három teret az irodáink összefogásával 
közösen hajtunk végre. Ezen feladatok a napi tevékenységeken felüli kertészeti, takarítási és a 
felmerülő karbantartási tevékenységeket teszik ki. 
Fenti feladatokon túl nagy hangsúlyt fektetünk a kerület út- és járdaszakaszainak, tereinek, 
parkjainak, játszótereinek és a kutyafuttatók fertőtlenítésére is különös tekintettel a jelenlegi 
pandémiás helyzetre. Hetente kétszer (kedd, csütörtök) fertőtlenítjük a kerületben található 
valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki 
napokon) végrehajtjuk. 
A 36. héten az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 
 
Közterületi köztisztasági feladatok: 
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten is a legfontosabb feladata a köztisztasági 
feladatok végrehajtása volt. Takarítási tevékenységünk a tér, park, játszótér teljes 
szemétmentesítése (bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált, korábban nem látható 
szemetet, valamint a legutóbbi takarítás óta az állampolgárok által eldobált szemét ismételt 
összeszedése, utcabútorok áttekintése és helyreállítása, valamint kertészeti tevékenységek 
végrehajtása). 
Az általános takarítási feladatainkon túl a Bláthy Ottó utca, a Szenes Iván tér és a Kőris utca 
köztisztasági, kertészeti és karbantartási feladatait végeztük el. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Kálvária tér, Golgota tér). Folytattuk a 100-as házak zöldfelületeinek 
rendbetételét. A héten folytattuk a kerületi utak szegélyeinek gyommentesítését. A Palota 
negyedben valamennyi folyókát megtisztítottul. A héten a FiDo téren, a korányi u.-ban Bláthy 
Ottó utcában végeztünk gallyazási tevékenységeket. A Benyovszky utcában leszakadt ágat 
elhordtuk és visszavágtuk a korhadt részt. A Mindszenthy tér kertészeti jellegű feladatait 
elvégeztük. 
Ezen a héten gallyazási, űrszelvényezési feladatokat az Illés utcában és a Mátyás téren 
tervezünk.  
 
Karbantartási tevékenységek:  
A feladataink a kátyúzási tevékenységeken túl az utcabútorok rendbetétele (javítás, festés, 
mázolás, faanyag pótlás stb.), valamint a játszótéri eszközök folyamatos karbantartása. A 
játszótereken az esési terek, a homokozók megújítása (felásása, gereblyézés). A játszóeszközök 
ellenőrzése kisebb javítások elvégzése (csavarok meghúzása, hiányzó alkatrészek pótlása, 
festés, mázolás végrehajtása). Folytattuk a kátyúzási feladatainkat (Mini Manó bölcsőde 
gazdasági bejárata előtti aszfalt burkolat javítása) A Baross utca 10-nél a térkő burkolat 
helyreállítását, valamint a padok visszarögzítését készítettük el. A Mátyás téri játszótéren a 
kombinált hinta + csúszda telepítése elkészült, melyet a gyerekek 2021.09.10-én bírtokba 
vehettek. A Mátyás téri játszótéren a megrongált kilincset pótoltuk. Sajnos a Leonardo 
játszótéren ismételten megrongálták a kerítés elemet, melynek ismételt cseréje elkészült. FiDo 
téren a padok lécezetének cseréje folytatódott. Losonci játszótérnél kihelyeztük a korábban 
megrongált szemetes edényt. A Fecske utcában a kidöntött szemetes edényt szintén 
visszahelyeztük.  Kálvária téri játszótéren a hinta lábak cseréjét megkezdtük, melynek várható 
befejezése ezen a héten várható. A játszóeszközt mobil keríttessél körbe zártuk. Kálvária kis 
kutyafuttató kerítés cseréje elkezdődött a kétszárnyú kapu felől indulva a Baross utca irányába.  



 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Bláthy Ottó utca.: 
 

 
 

Kőris utca: 

 
 

Szenes Iván tér: 

 
 

Mátyás téri játszótér új játszóeszköz: 
 

 


