
Beszámoló 

a Városüzemeltetési igazgatóság 2023. 06. heti tevékenységéről 
 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága folyamatosan 

fokozott hangsúlyt fektet a közterületek takarítására, fertőtlenítésére, tisztán tartására.  

A munkavállalóink kézi erővel – a hét összes napján – takarítják, fertőtlenítik a közterületeket, 

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. 

Az őszi, téli időszak beköszöntével az egyik legfontosabb feladatunk a lehullott lombok 

összeszedése, a Kertészeti Iroda és a Kerületőrségi Iroda munkatársaival közösen. 

 

A 6. héten az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 

 

Közterületi köztisztasági feladatok: 

A Köztisztasági Iroda munkatársainak ezen a héten is kiemelt feladata a köztisztasági 

tevékenység végrehajtása volt. 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 a következő feladatokat végeztük el: 

- 2023.02.08. Budapest VIII., Dankó utca 18. sportudvar takarítása; 

- 2023.02.09. Budapest VIII., Mátyás téri lombgyűjtés; 

- 2023.02.10. Budapest VIII., Mátyás téri lombgyűjtés. 

Emellett mindennap végrehajtottuk a kerület több részén kihelyezett 5 db mobil toalett 

üzemeltetési feladatait is.  

A Kertészeti és a Karbantartó Irodával közösen, a 7. hétre tervezzük a Kálvária tér (02.16.-án 

és 17-én) koncentrált takarítását. 

 

Kertészeti tevékenységek: 

Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek és a 

gondozásunkra bízott zöld felületek lombgyűjtési tevékenységeinek végrehajtása.  

A héten várható alacsony hőmérséklet miatt úgy döntöttünk, hogy némi védelemmel látjuk el a 

Mikszáth téri pálmát. Fátyolfóliából készítettünk egy "sapkát" mely a legérzékenyebb növényi 

részeket a leveleket védi. A fátyolfólia a szellőzik, tehát a befülledés veszélye sem fenyeget, óv 

a széltől és 3-4 C° fokos védelmet jelet. A fátyolfólia hosszú távon is fennmaradhat, ezért 

időjárástól függően, akár tavaszig is megoldást jelenthet. 

A gondos faápolási tevékenységünknek köszönhetően a hétvégi vihar okán a kerületünkben 

nem dőlt ki egyetlen fa sem, illetve nagyobb ágak sem törtek le a fáinkról. 

A múlt héten a Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

- Téli takarás készítése a Mikszáth téri pálmára  

- Leszakadt gallyak összeszedése az egész kerületben  

- Zöldhulladék összegyűjtése a Horváth Mihály téren és a Benyovszky Móricz téren 

- Lombgyűjtés a Mátyás téri játszótéren a köztisztasági irodával együttműködve  

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 

Gallyazási feladatok végrehajtása a Rezső téren és a Korányi Sándor utcában. 

 

  



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, és a homokozók megújítása (felásása, gereblyézés). A 

játszóeszközök ellenőrzése, illetve kisebb javítások elvégzése (csavarok meghúzása, hiányzó 

alkatrészek pótlása). 

A héten a tervezettek szerint lezajlott a Horváth Mihály téri kutyafuttatóban a szikkasztó 

kiépítése. A szikkasztó tetejére is azonos frakciójú szórt anyag került, mint a terület többi 

részébe, mely egy elhatárolást is tartalmaz a későbbi tisztítás segítésére. 

A Szenes Iván téri kutyafuttatóban elbontásra került a beton kutya WC. A kikaparások 

feltöltésre kerültek. A futtató hátsó részében kiépítésre kerül egy nagyobb méretű 

kutyahomokozó. 

Tisztes utcai kutyafuttatóban is elindultak a munkálatok a kutyahomokozó átépítésére. 

 

A héten a Karbantartó Iroda az alábbi feladatokat végezte el: 

- Teleki téri színpad fém elemeinek festése befejeződött. 

- A Teleki téri színpad építéséhez a mobilkerítés helyszínre szállítása - a terület 

lehatárolásához.  

- Losonci téri kapukra ismét felszerelésre kerültek a kallantyúk.  

- Somogyi Béla utcában a pollereket helyeztünk ki, több ponton az előzetesen 

egyeztetett helyszíneken.  

- Rongált pollerek begyűjtése a Leonardo utcából.  

- Kiépült a szikkasztó a Horvát Mihály téri kutyafuttatóban. 

- A Szenes Iván téri kutyafuttatóban a régi kutya WC elbontásra került és egy új 

kutyahomokozó kiépítése kezdődött el. A kutyakaparásokat földdel betömték.  

- Tiltó táblák kihelyezése a Brunszvik Júlia téri park bejárataihoz. 

- Corvin sétány szökőkút rongált elemit lehatároltuk. Javításukat beütemeztük.  

- Kátyúzási munkálatok folytak a Szenes Iván és a Kálvária téri útszakaszainkon. 

 

Köztisztasági feladatok 

Mátyás tér (játszótér) koncentrált takarítás végrehajtása: 

 

 



 

Mátyás tér (park) koncentrált takarítás végrehajtása: 

 
 

  



Dankó 18. sportudvar takarítása: 

 
 

Kertészeti tevékenység: 

 

Faültetés fényképek: 

 
 

Horváth Mihály tér kertészeti tevékenységek: 

 

 

  



A pálmafa megóvása a fagytól: 

 

 

 

Karbantartói tevékenység: 

Illés utca kátyú: 

 

Kálvária utca: 

 

  



Korányi Sándor utca: 

 

 

 

Somogyi Béla utca pollerek kihelyezése: 

 


