
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 38. 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 
végrehajtjuk, ami azt jelenti, hogy egy héten egy-három 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 38. 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, valamint a legutóbbi takarítás óta az állampolgárok által eldobált szemét ismételt 
összeszedése, utcabútorok áttekintése és helyreállítása, valamint kertészeti tevékenységek 
végrehajtása). 
Az általános takarítási feladatainkon túl a Verseny utca, a Szeszgyár utca megnyitásra váró 
szakaszát takarítottuk meg. Lemostuk a Szabó Ervin teret, illetve a teljes Corvin sétány 
takarítása és mosása is megtörtént. Ezen túlmenően folytattuk a gyommentesítési feladatokat 
is. 
Folytatódott az FKF-től megrendelt faltól-falig mosás is (09.21.-én Baross utca Kálvin tértől 
Harminckettesek teréig; 09.25.-én Baross utca Harminckettesek terétől Muzsikus Cigányok 
parkjáig). 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Kálvária tér, Golgota tér, Horváth Mihály tér, Bláthy park). Folytattuk a 
100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét. Részt vettünk a virághagyma osztási akcióban. A 
héten Gyomlálás hajtottunk végre a Verseny utcában. 
A Corvin sétány ágyásainak gyomlálása és a burkolat gyommentesítése megtörtént. 
Cserjealj takarítást végeztünk a Losonci téren, Molnár Ferenc téren, Golgota téren, Teleki téren.  
A 38. héten gallyazási, űrszelvényezési feladatokat a Ciprus utcában és a Tömő utca 20-nál 
végeztünk. 
Ezen a héten (39. hét) gallyazási, űrszelvényezési feladatokat a Törökbecse utcában tervezünk.  
 
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, 
festés, mázolás végrehajtása).  
A héten az alábbi munkákat végeztük el: 

- Kálvária téri játszótéren a hinta lábak körül az öntött gumi felület helyreállítása, (előre 
tervezetten a keddi napon adjuk vissza a felújított hintát a gyerekeknek) 

- Kálvári téri kis kutyafuttatóban a kerítés kiépítés folytatása – zsilipelő rész is elkészült. 
Az új kaput a jövő héten felhelyezzük. 



- Losonci téri játszótéren a felszedett padok visszahelyezése és a térkő burkolat 
helyreállítása 

- Út helyreállításban a: Somogyi Béla és Gutenberg tér kereszteződésében a térkő 
burkolat javítása, Futó utca 12. előtt a kis kockakő burkolat javítása 

- Kátyúzást végeztek a Kőris utca 6., Dugonics u. 2/b előtt, valamint a Diószegi Sámuel 
utcában 

 
 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Verseny utca takarítás: 
 

        
 

       
Szabó Ervin tér: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szeszgyár utca: 
 

 

 
Corvin sétány: 

 

 
 

Kertészeti tevékenységek (fűnyírás, gyomlálás stb.): 
 
 

 

 


