
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 38. heti tevékenységéről 

 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság folyamatosan 
fokozott hangsúlyt fektet a közterületek takarítására, fertőtlenítésére, tisztán tartására.  
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-két teret az irodáink 
összefogásával közösen hozunk rendbe. 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. Hetente egyszer (szerdánként) 
fertőtlenítjük a kerületben található valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók 
fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki napokon) végrehajtjuk. 
 
A 38. 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, valamint a viharok által okozott károk eltakarítása. Takarítási 
tevékenységünk a terek, parkok, játszóterek, egyéb közterületeink teljes szemétmentesítése 
(bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált szemetet).  
A múlt héten az alapfeladatainkon túl az alábbi helyeken hajtottunk végre koncentrált takarítást:  

- 2022.09.19. Szenes Iván tér játszótér takarítása 
- 2022.09.20. Teleki téri piac hőfüggönyeinek lemosása; 
- 2022.09.21. Százados negyed koncentrált takarítása;  
- 2022.09.21. Békési és a Kölcsey utca lemosása az aszfaltfestéshez; 
- 2022.09.22. Corvin szökőkút heti rendszeres takarítása, algátlanítása; 
- 2022.09.23. Benyovszky Móric tér és környezetének koncentrált takarítása, valamint a 

szobor lemosása; 
- 2022.09.24. Mátyás tér takarítása; 
- 2022.09.25. Kálvária tér koncentrált takarítása. 

Ezen túlmenően a folytattuk a járdaszegélyeken kinőt gyomok (József utca) eltávolítását.  
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek és a 
gondozásunkra bízott zöld felületek locsolási-öntözési és fűnyírási tevékenységek végrehajtása. 
A Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el:  

Sarjak eltávolítása és fűnyírás a Tömő utcában; 
A Dobozi utcában a burkolatból kinőt ecetfa kivágása; 
Kisebb leszakadt ágak összegyűjtése az egész kerületben; 
Kaszálás a Teleki téren.  

 
Az alvállalkozó által elvégzett feladatok:  

Fiatal fák, planténerek, ágyások, virágoszlopok öntözése.  
Gallyazás a Teleki László téren és a Kálvária téren.  
Fűnyírás a Mátyás téren, a Kálvária téren, a Benyovszky Móric téren.  
Ágyások kapálása a Corvin sétányon, a Losonci téren, a Práter utcában és a Molnár 
Ferenc téren. 
Burkolat gyommentesítése a Diószegi Sámuel és a József utcában.  

 
A múlt hétre tervezett gallyazási feladatokat végrehajtottuk, a 39. héten a Molnár Ferenc téren, 
a Diószegi Sámuel és a Bíró Lajos utcában tervezünk gallyazási feladatokat.  
 



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). 
A héten az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 

- Mindszenty téri kis kapuk javítása; 
- A 83M trolibusz járatának kibővített útvonalához igazítva a Kőris utcai buszváró 

áttelepítése; 
- Losonci téri játszótéren a homokozó szegély cseréjének folytatása; 
- Teleki László téri ivókút javítása megtörtént; 
- Szentkirályi és Bródy Sándor utcák sarkán a megrongált mmp pont oszlopának és 

halszálka kivágása és telephelyre beszállítása; 
- Párakapuk és szökőkutak átvizsgálása (Mikszáth Kálmán téri szökőkútban a fő 

szivattyú meghibásodását észlelték ezért a kör fúvókák nem üzemelnek, javításuk 
folyamatban van); 

- Víg utcai beszakadás javítása. 
- Aszfaltozás a Práter, Törökbecse és Dugonics utcákban.  
- Bókay János utcában planténerek áthelyezése és szegélykő telepítése. 
- Corvin közi beszakadás feltárása. 

 
Takarítási tevékenységek: 

Benyovszky M. tér takarítása: 

 
 

  



Kálvária tér koncentrált takarítása: 
 

 

Kertészeti tevékenységek: 

 

 
 

Karbantartó tevékenységünk: 
Kátyúzási feladatok: 

Dugonics utca: 

 
 

  



 
Práter utca: 

 
 

Törökbecse utca: 
 

 
 

Víg utca: 

 
  



 
Mindszenty térkapujavítás: 

 
 

Kőris utcai megálló áthelyezése: 

 
 

Planténerek visszahelyezése a Bókay utcában: 
 

 
 


