
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 42. 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 42. 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 általános takarítási feladatainkon túl, a héten a Tavaszmező utca és környékének teljes körű, 
átfogó takarítását hajtottuk végre. Ezen túlmenően folytattuk a gyommentesítési feladatokat is. 
Az október 18-ai, illetve az október 23.-ai megemlékezés kapcsán a Corvin köz teljes körű, 
átfogó takarítását a járda felületének mosását, illetve az emléktáblák tisztítását hajtottuk végre. 
Folytatódott az FKF-től megrendelt faltól-falig mosás is (10.19.-én a II. János Pál pápa tér). 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Mindszenty téren, a Nagy ho ho játszótéren, a Horváth Mihály téren, a 
Mátyás téren, a Bláthy parkban és a Fidó téren). Ezzel egyidőben megkezdtük a lombgyűjtést 
is. Folytattuk a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét.  
A Kálvária téren a nyár folyamán egy nagyméretű zöldjuhar fa egy nagyobb vázága leszakadt. 
A veszélytelenítés során elvégzett vizsgálataink alapján kiderült, a fa olyan mértékben 
elkorhadt, hogy biztonsággal már nem tartható meg. A kivágása megfelelő apropót jelentett a 
tér ezen részének újragondolására, átalakítására. A Kertészeti iroda felmérte a lehetőségeket, és 
az őszi kétnyári virág és hagymás növény ültetésére időzítve elkészítette a szóban forgó két 
ágyás átalakításának terveit. Nem csak a nagy, eredetileg füves részt alakítottuk át virágágyássá, 
a kutyafuttató felöli növénysávot teljesen megújítottuk. Az itt lévő japán rózsa és mahónia 
állomány már igen leromlott állapotú volt, elöregedett, felkopaszodott, nem túl dekoratív 
példányokból állt. Ez a terület kedvelt „szemetelő” sarokként üzemelt. Így, ha már a Baross 
utcai ágyásnál úgyis el kell végezni a talajcserét, ezt a részt is bevontuk a megújításba. A teljes 
felületen felszedtük a talajt, 20 centiméter vastagságban termőföldet terítettünk. Az 
öntözőrendszert felújítottuk, leválasztottuk a nagy parki automatáról, így ki tudtunk alakítani 
két külön zónát. A felújítások során a 70 négyzetméter virágágyást 100 négyzetméterrel 
megnöveltük, így már 170 négyzetméter, tervezett alakzatú kétnyári növényágyást alakítottunk 
ki, az elmaradhatatlan hagymás növényekkel együtt társítva. Nyáron már ezt a növelt felületet 
fogjuk egynyári növényekkel beültetni. A kutyafuttató felöli részen összesen közel 300 
négyzetméternyi ágyást újítottunk fel. Elültettünk 660 növényt, 12 különböző évelő és cserje 
díszíti immár Józsefváros egyik központi terét. A kivágott elöregedett fa helyett 7 darab 
háromszor iskolázott koros Japán díszcseresznye facsemetét ültettünk. 
 
 



A héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat látták el:  
Sövényvágás, cserje metszés a Mikszáth Kálmán téren. 
Fűnyírás és lomb gyűjtés a Kis Kálvári téren. 
Sövényvágás, cserjealj takarítás a Tavaszmező utcában.  
Fűnyírás lomb gyűjtés a Tbiliszi téren.  
Cserje ifjítás, lomb gyűjtés a Mátyás téren.  
Közösségi virágültetés előkészítése és lebonyolítása a Múzeum körül.  
 
A külsősök által végzett munka: 
A virágültetés mindenütt befejeződött, minden ágyás be van ültetve. 
Cserjealj takarítás a Losonci téren. 
Kaszálás a Vajda Péter osztósávban és a Százados lakótelepen. 
Cserjealj takarítás és sövényvágás a Corvin sétányon.  
Lomb gyűjtés az Illés, Práter és Korányi utcában, a Molnár Ferenc téren és a Leonardo közben.  
 
A héten a Rotary Club közösségi parkápolási munkákat végzett, melyhez a Városüzemeltetés 
biztosította az eszközöket. 
 
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: 

- kerületben a zászlók átvizsgálása megtörtént a sérülteket cseréltük, 
- Leonardo kutyafuttató teljes átépítése elkészült, 
- Pollerek javítása (Bauer S. utcában, Brunszvik Julia téren, valamint a Horánszky 

utcában) 
- Golgota téren a kidőlt fa által tönkretett 4 kerítés elem cseréje elkészült, 
- kátyúzás a: Trefort utca, Puskin utca, Szentkirályi utca, Szigony utcában a kerékpár 

támasz kialakításához az úttest és szegély között aszfalt rámpa kialakítása 
 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Tavaszmező utca takarítás: 
 

     



     
 

Corvin köz takarítása: 
 

 
 

 
 

  



Kertészeti tevékenységek: 
 

      

       
 

Kátyúzás  
Szentkirályi u.: 

 

     
 

Szigony u.: 
 

 
 
 
 



 
Trefort u.: 

 

                
 
 
 

Közösségi parkápolás 
 

     


