
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 40. 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 40. 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 terek, parkok, játszóterek, egyéb 
közterületeink teljes szemétmentesítése (bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált 
szemetet). Jelentős nehézséget okozott a munkánk során az FKF munkabeszüntetése. 
 
A múlt héten az alapfeladatainkon túl az alábbi helyeken hajtottunk végre koncentrált takarítást:  
- 2022.10.03-án a Százados negyed nagytakarítása; 
- 2022.10.04-én a Tisztviselő telep és a Szenes Iván tér;  
- 2022.10.06-án a Losonci tér, 
- 2022.10.08-án a Népszínház utca és Teleki tér rendezvény miatti takarítása; 
 
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 múlt héten a következő feladatokat végezték el: 
- Fűnyírás a Kis Kálvária téren és a Nap téren; 
- Lombgyűjtés és fűnyírás a Mindszenty téren és a Leonardo da Vinci közben;  
- Sövénynyírás az Illés utcában, valamint a Szenes Iván és a Magyarok Nagyasszonya téren; 
- Gyomlálás, metszés és lombgyűjtés a Lőrinc Pap téren; 
  
Az alvállalkozók által végzett munka: 
- Gallyazás a Molnár Ferenc téren, a Bíró Lajos utcában és a Bláthy Ottó utcában;  
- Lombgyűjtés a Delej, a Villám és a Győrffy István utcákban, valamint a Szenes Iván téren; 
- Cserjekapálás és burkolat gyommentesítése a Szenes Iván és a Magyarok Nagyasszonya téren; 
- A Kis Kálvária téri kutyafuttató talajcseréje. 
 
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 végeztük el: 
- Losonci játszótér nagy homokozó teljes szegélyének cseréje; 
- Golgota téri játszótéren a csúszdatest cseréje; 



- Kálvária játszótéren a hinták javítása után visszaszerelésre kerültek az ülőkék; 
- A kerület összes szökőkútját téliesítettük; 
- Horváth Mihály téri forgó játék javítása;  
- Mobil-pontok átvizsgálása (11 helyszínen a feltárt hibák javításának megrendelése); 
- Kerület úthálózatának felmérése kátyúk feltérképezése és javításuk beütemezése;   
- Szigony utcában a megrongált kuka visszarögzítése; 
- Corvin közi burkolat beszakadás javítása; 
- Aszfaltozás a: Korányi Sándor utcában, Szigony utcában a Spar előtti bejáratnál, Práter 

utcában és az Illés utcában. 
 
 

Takarítási tevékenységek: 
 

 

 



Kertészeti tevékenységek: 

 

 
 



Kálvária tér kutyafuttató talajcsere:  

 
 

Karbantartó tevékenységek: 
 

 


