
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 18. 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 hajtunk végre. 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 is különös tekintettel a jelenlegi 
pandémiás helyzetre. Hetente kétszer (kedd, csütörtök) fertőtlenítjük a kerületben található 
valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki 
napokon) végrehajtjuk. 
 
A 18. 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 tér, park, játszótér teljes 
szemétmentesítése (bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált, korábban nem látható 
szemetet.  
Az alaptevékenységeinken kívül a losonci tér átfogó takarítását végeztük el. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül az utóbbi idők viharos időjárása miatt a legfontosabb 
feladataink közé tartozott a fákról lehullott ágak, gallyak összeszedése. Folytattuk a kerületi 
magaságyások megújítását, valamint a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét.  
A múlt héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

Kaszálás a Tbiliszi téren és környékén.  
Fűnyírás a Mátyás téren és a Nap téren.  
Növények átültetése a Losonci téren (a komposztáló területének szabaddá tétele)  
Fűnyírás a Bláthy parkban. 

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 
Gallyazás a Harminckettesek terén és a Golgota téren.  
Kaszálás a Százados negyedben és a Tisztviselőtelepen. 
Virágágyások és fiatal fák öntözése. 
Gyomlálás a Pollack Mihály téren.  
Sövényvágás a Golgota téren. 

A 18. hétre tervezett gallyazási feladatokat a Szerdahelyi utcában nem tudtuk végrehajtani, 
tekintettel arra, hogy a lakossági várakozóhelyekről az oda parkoló gépjárművek nem álltak el, 
így a kosaras gépjármű nem tudott megfelelően leparkolni. A Harminckettesek terén elvégeztük 
a tervezett gallyazási feladatokat. 
A 19. héten ismételten megpróbáljuk végrehajtani a Szerdahelyi utcában tervezett 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 a parkokban, kutyafuttatókban és a játszótereken lévő ivókutakat javítottuk meg, 
cseréltük ki, és megnyitottuk valamennyi kutat. 



A héten az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 
- Brunszvik Júlia téri infótábla áthelyezése. 
- Magdolna utcai közösségi kertben a faház áthelyezése, kerítés megerősítése, új 

lakatpánt felszerelése  
- Horváth Mihály téri játszótéri kapu javítása 
- Kenyérmező utca 5. előtti beszakadás elkerítése és a javítás ütemezése 
- Kutyafútatókban a csapok felszerelése és a víz megnyitása 
- Villamos szekrény javítása a Kálvária téren és a Mátyás téren 
- Játszótereken és köztéri parkokban az ivó kutak megnyitása 
- A Kálvária téri wc-be a könyvespolc kihelyezése  
- Gyulai Pál utca padok összeszerelése (tervek szerint a jövő héten kihelyezésre 

kerülnek) 
- Dankó utca 17. előtti beszakadás feltárása közműszolgáltatók értesítve  
- Mmp pontok elő fúrása a héten napi két helyszínen megtörtént 
- 7 helyszínen került kiépítésre az Mmp pont: Tolnai u. – Bérkocsis u., Dugonics u.17., 

Dugonics u. - Kálvária u., Csobánka u. – Szeszgyár u., Karácsony Sándor u. 31., 
Salétrom u., Apáthy István u. – Szigony u., 

 
Takarítási tevékenységek 

Losonci tér takarítása: 
 

 
 

Kertészeti tevékenységek: 
 

 


