
Beszámoló 

a Városüzemeltetési Igazgatóság 2023. 11. heti tevékenységéről 
 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága folyamatosan 

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

A munkavállalóink – a hét összes napján – kézi erővel 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 kerületi út- és járdaszakaszok, terek, parkok, 

játszóterek és a kutyafuttatók fertőtlenítésére. Hetente egyszer (szerdánként) fertőtlenítjük a 

kerületben található valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók fertőtlenítését is 

hetente egyszer (csütörtöki napokon) végrehajtjuk. 

A tavaszi időszakban is az egyik legfontosabb feladatunk a lehullott lombok összeszedése, a 

Kertészeti Iroda és a Kerületőrségi Iroda munkatársaival közösen. 

 

A 11. 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: 

- 2023.03.14. Megkezdtük a Corvin köz takarítását, készülve a 2023. március 15-i 

ünnepségre; 

- 2023.03.15. Az ünnepi rendezvények miatt folytattuk a takarítást a Corvin Mozinál, és 

koncentrált takarítást (kézi és gépi takarítást, valamint a magaságyások takarítását) 

hajtottunk végre a Budapest VIII., Horváth Mihály téren; 

- A Budapest VIII., Kálvária téren az előző napi baleset utótakarítását is elvégeztük; 

- Budapest VIII., Szigony utcai orvosi rendelő előtti szakaszt lemostuk; 

- 2023.03.17-én a Budapest VIII., Losonci tér koncentrált takarítása is megtörtént. 

 

Ezen felül elláttuk a kerületben kihelyezett 5 darab mobil toalett üzemeltetési feladatait is.  

 

Kertészeti tevékenységek: 

 

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

gondozásunkra bízott zöldfelületek lombgyűjtési tevékenységek végrehajtása.  

Megkezdődött a fák virágzása, mely már azt jelenti, hogy hamarosan itt a tavasz. 

 

A 11. héten a Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

-Leszakadt ágak és gallyak összegyűjtése az egész kerülteben; 

-Sövényvágás, cserjemetszés, zöldhulladék gyűjtés a Horváth Mihály téren; 

-Sarjak eltávolítása és zöldhulladék gyűjtése a Budapest VIII., Hős utcában és az 

Osztály utcában; 

-Öntözés a Szigony utcában. 
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Az alvállalkozó által végzett feladatok:  

-Faápolás a Budapest VIII., Delej utcában; 

-Virágágyások öntözése az egész kerületben. 

 

A 12. héten folytatjuk a faápolást a Delej 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 március 15-i ünnepre tekintettel valamennyi közterületi zászlót 

ellenőriztük, illetve szükség esetén cseréltük azokat. A műszaki elemeket javítottuk, ahol 

szükséges volt, ott cseréltük. 

 

A 10. héten a Karbantartó Iroda az alábbi feladatokat végezte el: 

- Budapest VIII., Telekit éri színpad építés befejezése; 

- Kerületi zászlók kihelyezése; 

- Palota negyedben a kitört pollereket kivágtuk; 

- Budapest VIII., Déri Miksa utca külső illemhelyen a visszajelzőket és az ajtóbehúzót 

felszereltük; 

- Budapest VIII., Népszínház utcai virágtartó oszlopok felmérése a karbantartásuk 

elvégzéséhez;  

- Rongált Kálvária kéri kutyafuttató kerítés állapotfelmérése;  

- Budapest VIII., Szentkirályi utca 13. pollerek kihelyezése.  

- Budapest VIII., Lujza utca 6. számnál kihelyeztük a botlató követ; 

- Budapest VIII., Lőrincz Pap téri poller helyreállítása. 

- Budapest VIII., Szeszgyár utca 12. aszfalt felületű járda helyreállítása. 

 

Fényképfelvételek az elvégzett tevékenységeinkről 

 

Köztisztasági feladatok: 
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Kertészeti tevékenység: 
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Karbantartói tevékenység: 

 

Szeszgyár utca járda helyreállítás: 

 

 
 

Poller csonkok eltávolítása: 

 

 

 


