
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 50. 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 50. 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 Diószegi utca és az Orczy út sarkán található terület 
(Benyovszky szobor) takarítását végeztük el. Fentieken túl besegítettünk a Kertészeti iroda 
munkatársainak a lombgyűjtésben (Kálvária tér, korányi Sándor utca). 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül legfontosabb feladataink közé tartozott a fákról lehullott 
lombok folyamatos összeszedése. Továbbra is folytattuk a 100-as házak zöldfelületeinek 
rendbetételét.  
A múlt héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 
Lombgyűjtés a Tömő utcában, 
Fahelyek feltöltése a József utcában, 
A planténerek visszahelyezése a Horváth Mihály téren, 
Részvétel a Csobánc utcai közösségi zöldítésben, 
Folytatódott az őszi faültetés 
 
A tervezett gallyazási feladatokat a Tisztes utcai kutyafuttatóban, a Harminckettesek terén 
végrehajtottuk.  
 
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 feladatokat végeztük el: 

- Mikro mobilitási pontok kihelyezése:  
o Corvin köz és Kisfaludy utca;  
o Corvin pláza és Futó utca sarok,  
o Mátyás tér 

- Horánszky utca teljes hosszában az úttest térkő burkolatának javítása  
- Kisfaludy utca 9. sz. előtt parkolás gátló oszlop kihelyezés  
- Aszfaltozási munkák a Fecske, és a Ciprus utcákban 



 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Benyovszky szobor avatás előtti takarítás: 
 

 

 
lombgyűjtés: 
Kálvária tér 

 

      

      

 

 
  



Korányi Sándor utca: 
 

        
 

Kertészeti tevékenységek: 
 

            
 
 

Karbantartói tevékenységek: 
Mikro mobilitási pontok kihelyezése: 

 

    
  



 
Aszfaltozási tevékenységek: 

Ciprus utca: 

        
 

Fecske utca: 
 

     


