Beszámoló
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 18. 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
tervezzük végrehajtani, ami azt jelenti, hogy egy héten egy-három teret az irodáink
összefogásával közösen hajtunk végre. Az őszi időszakban ezen tevékenység leginkább a
lombszedési feladatokat teszi ki. Ezen feladatok a napi tevékenységeken felüli kertészeti,
takarítási és a felmerülő karbantartási tevékenységeket teszik ki.
Kertészeti tevékenységek a fűnyírás, a bokrok cserjék visszavágása, a fák gallyazása,
lombszedés.
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).
A karbantartási tevékenységünk 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).
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 általános takarítási feladatainkon túl a Harminckettesek tér teljes köztisztasági,
kertészeti és karbantartói feladatait végeztük el.
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten a legfontosabb feladatuk a lomtalanítás
utáni köztisztasági feladatok végrehajtása volt. Az FKF Zrt. a megadott időben elvitte a
lakosság által kipakolt nagydarabos lomokat, majd a kézi takarítóik az apróbb hulladékokat
szedték össze. Ezt követően a mi munkatársaink is végigjárták a lomtalanítással érintett
területeket és a szél által elfújt hulladékokat szedték össze, majd a járdatakarítógépek
nagynyomású mosóval letakarították a járdaszakaszokat. A tiltás ellenére sajnos nagyon sok
veszélyes hulladékot pakoltak ki a lomtalanítás alkalmával, melyet a Köztisztasági iroda
munkatársainak kellett összeszedni. A legjellemzőbb ilyen veszélyes hulladék az autógumi, a
és a festékes hulladékok. A veszélyes hulladékokat két részletben szállítjuk el a megsemmisítő
helyre. Az első adag mennyisége 846 kg volt. A második részletet ezen a héten fogjuk
elszállítani. Ezek a veszélyes hulladékok nagymértékben károsítják a környezetünket, ezért
kérem a lakosságot, hogy a veszélyes hulladékokat NE rakják ki az utcára, hanem vigyék el az
FKF Zrt. Sárkány utcai hulladéklerakó udvarába, ahol azt ingyenesen le tudják adni.
A Karbantartói Iroda munkatársai folytatták a kerületi tulajdonú útszakaszon a kátyúzási
munkálatokat. Emellett folytattuk a kidöntött parkolásgátló oszlopok (pollerek) javítását és
pótlását. Megkezdtük a Horváth Mihály téri játszótéren lévő automata WC elkerítését.
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási
tevékenységünket (Kálvária tér, Tbiliszi tér, Mindszenthy tér). A Jázmin-Tömő utcai Mirr-murr
játszótéren még folytatódik az MVM Földgáz Földgázhálózati Kft. által végzett gázvezeték
rekonstrukciós munkálatok. A munkálatok idejére a játszótér egy része lezárásra került,
melyhez továbbra is kérjük a lakosság türelmét.
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