
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 44. 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 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 Kertészeti Iroda és a 
Kerületőrségi Iroda munkatársaival közösen a lehullott lombok összeszedése. 
A 44. héten az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 
 
Közterületi köztisztasági feladatok: 
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten is a 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 az alábbi helyeken hajtottunk végre koncentrált takarítást:  

2022.11.04-én Korányi Sándor utca, Üllői út szervízút; 
2022.11.06-án Magdolna utcában, filmforgatás utáni koncentrált nagytakarítás. 

Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek és a 
gondozásunkra bízott zöld felületek fűnyírási, lombgyűjtési tevékenységeinek végrehajtása. 
A Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el:  

Lombgyűjtés a Kálvária téri játszótéren, a Nap téren, a Rezső téri játszótéren, a 
Mindszenty téren.  

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok:  
Virágágyások talajának előkészítése; 
Megkezdődtek a zöldudvarok építési munkái a Szerdahelyi 18. számban; 
Folytatódtak a faápolási munkák a művésztelepen; 
Lombgyűjtés a Művésztelepen, a Százados negyedben és a Tisztviselőtelepen. 

A 45. héten a Salgótarjáni úton, illetve Művésztelepen tervezünk gallyazási feladatokat 
végrehajtani. 
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 az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 

Tömő utca előtti parkolóban kockakő burkolat helyreállítása; 
Losonci játszótéren folytattuk a felújítási munkálatokat; 
Teleki téri kutyafuttató kerítésének javítása;  
Magyarok Nagyasszonya téri sakkasztal lap kihelyezése;  
Gutenberg téri játszótéren a játszóeszközök csiszolása és festése;  
Gutenberg téri játszótéren az új rugós játék alépítményének kialakítása; 
Gutenberg téri játszótéren a kétüléses hinta tartó gerendájának leszerelése;  
Kis Kálvária téri kutyafuttató kapu javítása; 
Magdolna utcában megrongált kuka kijavítása, visszahelyezése.  



Takarítási tevékenységek: 
Korányi-Üllői utcák 

 
 

Magdolna utca 
 

 
 



Kertészeti tevékenységek: 
lombgyűjtés: 

 
 

Karbantartó tevékenységünk: 

 


