
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 02. 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 
tervezzük végrehajtani, ami azt jelenti, hogy egy héten egy-három teret az irodáink 
összefogásával közösen hajtunk végre. Az őszi időszakban ezen tevékenység leginkább a 
lombszedési feladatokat teszi ki. Ezen feladatok a napi tevékenységeken felüli kertészeti, 
takarítási és a felmerülő karbantartási tevékenységeket teszik ki. 
 
Kertészeti tevékenységek a fűnyírás, a bokrok cserjék visszavágása, a fák gallyazása, 
lombszedés. 
 
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). 
 
A karbantartási tevékenységünk a kátyúzási tevékenységeken túl az utcabútorok rendbetétele 
(javítás, festés, mázolás, faanyag pótlás, stb.) 
 
A játszótereken az esési terek, a homokozók megújítása (felásása, gereblyézés). A 
játszóeszközök ellenőrzése kisebb javítások elvégzése (csavarok meghúzása, hiányzó 
alkatrészek pótlása, festés, mázolás végrehajtása). 
 
Fenti feladatokon túl nagy hangsúlyt fektetünk a kerület út- és járdaszakaszainak, tereinek, 
parkjainak, játszótereinek és a kutyafuttatók fertőtlenítésére is. Hetente háromszor fertőtlenítjük 
a kerületben található valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók fertőtlenítését is 
hetente egyszer (csütörtöki napokon) végrehajtjuk. 
 
A 2. héten az általános takarítási feladatainkon túl - a Kertészeti Iroda és a Kerületőrségi Iroda 
hathatós közreműködésével - folyattuk a lombok összeszedését.  
 
A Karbantartói Iroda munkatársai ezen a héten a beszedett virágállványok karbantartási 
munkálatait, illetve a parkoásgátló oszlopok javítási feladatokat végeztek. 
 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb az időjárás miatt lehulló falevelek 
összeszedése.  
 
Megkezdtük a téli időjárási következmények felszámolását, a síkossá mentesítési feladatok 
végrehajtását. Ennek érdekében már korábban felkészítettük a gépeinket a téli időjárási 
körülményekre, a tereken kialakítottuk a síkosságmentesítési feladatokhoz a megfelelő 
körülményeket. 


