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Lakossági tájékoztató
a JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság által végzett takarítási
fertőtlenítési tevékenységéről
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
folyamatosan fokozott hangsúlyt fektet a közterületek takarítására, fertőtlenítésére. Ezt
a tény erősíti meg az, hogy 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. Jelenleg a tisztítási tevékenységet 3 db önjáró takarítógép nagynyomású
mosó adapterrel és 2 db tehergépjárműre szerelt nagynyomásó mosó berendezéssel napi
rendszerességgel két műszakban hajtjuk végre. A Józsefvárosi önkormányzatnak
köszönhetően az önjáró takarítógép állományunk az idei évben egy darab 1 darab Green
Machine 636HS típusú takarítógép beszerzésével növekedett, melynek leendő
útvonaltervét már beépítettük jelen tájékoztatóba. Ezen gép teljes értékűen a tavasszal
kezdi meg takarítási tevékenységét, addig a gépkezelő kollégák tanulási folyamata
zajlik. A Józsefváros tulajdonában lévő közterületek fertőtlenítésén túl kiemelt
figyelmet fordítunk a bölcsődék, óvodák és iskolák előtti járdaszakaszok, valamint a
gyógyszertárak, élelmiszerboltok, piacok, idősotthonok, és hajléktalanszállók előtti
járdaszakaszok fertőtlenítésére is. A gépi takarítás, fertőtlenítési tevékenységén túl a
kézi takarítás rendszeressége a korábban megszokottak szerint történik. A
munkatársaink Józsefváros valamennyi útszakaszait a tereket és a parkokat is
rendszeresen takarítják, illetve ürítik a közterületi szemetes edényeket is. Ez azt
jelenti, hogy munkatársaink heti rendszerességgel továbbra is ellátják a takarítási és
hulladékgyűjtő edények ürítési feladatait.
A tisztítási tevékenységünket magyar gyártmányú probiotikus készítménnyel
mikrobakeverékével teljesen környezetbarát készítménnyel hajtjuk végre, ami sem
emberre, sem állatra, sem a környezetre nem veszélyes.
Az ingatlanok előtti járdaszakaszok takarítási kötelezettségét a Fővárosi Önkormányzat
kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012
(XII.29) kormányrendelet, valamint a Budapest VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a
köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja határozza
meg. Ezen pont alapján: „az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a
kocsiút közötti kiépített vagy kiépítettlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét-és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről”, a rendelet
4. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg
haszonélvezője használója vagy a bérlője köteles gondoskodni.”
A takarítási munkák jelentősen hozzájárultak a Corona vírus járvány lassításához, a
lakosság közérzetének jobbá tételéhez, ezért kérjük minden ingatlan tulajdonosát,
kezelőjét illetőleg haszonélvezőjét, használóját vagy a bérlőjét, hogy az ingatlan előtti
járdaszakaszt folyamatosan takarítsák, ezzel is biztosítva Józsefváros közterületeinek
tisztaságát. A játszótereken lévő játszóeszköz fertőtlenítését kétnaponta a reggeli nyitás
előtt hajtjuk végre.

1.sz. járdatakarítógép - nagynyomású mosó és fertőtlenítő
délelőtti útvonalterve (06.00– 14.00 közötti időszak)
(Hétfő)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. FiDo tér (burkolat, és padok), Bauer Sándor utca 6-8., Kun utca 3., II. János Pál
pápa tér 2., Somogyi Béla utca 9-15., Rákóczi út 15., Horánszky utca 21., Német
utca 14., Tolnay Lajos utca 7-19-ig, Szűz utca 2., Szigetvári utca 1., Dankó utca
31.,
2. Tömő utca 38/a (kézi nagynyomású), Nagytemplom utca 3., Nap utca 33.,
Baross utca 91., Losonci tér 1., Baross utca 103/A., Baross utca 111/B., Baross
utca 117, Kálvária tér 16 – Baross utca 120 között,
3. Csobánc utca 5., Vajda Péter utca 25-39-ig, Bláthy O. utca 35., Százados út 1.,
Százados út 12-14., Tisztes utcai park (padok)
(Kedd)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. Kálvária téri játszótér, Nagy ho-ho horgász játszótér, Gutenberg tér
(játszóeszközök, és padok fertőtlenítése!)
2. Szabó Ervin tér (burkolat, és padok), Mikszáth K. tér (padok, és kiemelt ágyás),
Lőrinc pap tér (burkolat, és padok), Teleki László tér, (padok, és az egész tér
körbe, a piac és a boltok érintésével)
3. Mátyás tér, Kis Fuvaros utca, Déri Miksa utca, Auróra utca, Fecske utca, Tolnay
Lajos utca, Víg utca, József utca, Magdolna utca,
(Szerda)
06.00 – 14.00 közötti időszak
1. Dankó, Magdolna utca, Szűz utca, Koszorú utca, Tavaszmező utca
(kutyaürülék, folt, ágyások), Lujza utca, Dobozi utca
2. Kun utca, Vay Ádám utca, Berzsenyi D. utca, Légszesz utca, Kenyérmező utca,
Bezerédj utca, Csokonai utca
(Csütörtök)
06.00 – 14.00 közötti időszak
Kutyafuttatók felületének permetezése probiotikus fertőtlenítőszerrel. Teleki
László tér (kicsi, nagy), Gyulai Pál utca, Horváth M. tér, Nap tér, Leonardo da
Vinci köz, Muzsikus Cigányok parkja, Kálvária tér (kicsi, nagy), Szenes Iván
tér, Golgota tér, Tisztes utca, Stróbl Alajos utca
(Péntek)
11.00 – 14.00 közötti időszak
1. FiDo tér (burkolat, és padok), Bauer Sándor utca 6-8., Kun utca 3., II. János Pál
pápa tér 2., Somogyi Béla utca 9-15., Rákóczi út 15., Horánszky utca 21., Német
utca 14., Tolnay Lajos utca 7-19-ig, Szűz utca 2., Szigetvári utca 1., Dankó utca
31.,
2. Tömő utca 38/a (kézi nagynyomású), Nagytemplom utca 3., Nap utca 33.,
Baross utca 91., Losonci tér 1., Baross utca 103/A., Baross utca 111/B., Baross
utca 117, Kálvária tér 16 – Baross utca 120 között,
Csobánc utca 5., Vajda Péter utca 25-39-ig, Bláthy O. utca 35., Százados út 1.,
Százados út 12-14., Tisztes utcai park (padok)
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1.sz. járdatakarítógép - nagynyomású mosó és fertőtlenítő
délutáni útvonalterv (14.00-18.00 közötti időszak)
Hétfő:
Dankó utca, Magdolna utca, Koszorú utca, Szigetvári utca, Tavaszmező utca
(kutyaürülék, folt, ágyások mellett), Őr utca, Rigó utca, Német utca, Salétrom utca,
Lovassy Lajos utca, Kis Fuvaros utca, Homok utca, Bauer Sándor utca, Lujza utca,
Dobozi utca

Kedd:
Dankó utca, Magdolna utca, Koszorú utca, Szűz utca, Szerdahelyi utca, Karácsony
Sándor utca, Auróra utca (Filléres bolt mellett kézi nagynyomású), Baross utca, a
Harminckettesek terétől, a Kálvária térig (mindkét oldal), Lujza utca, Dobozi utca,

Szerda:
Kölcsey utca, Békési utca, Kis Salétrom utca, Rökk Szilárd utca, Somogyi Béla utca,
Sthály utca, Márkus Emília utca, Gyulai Pál utca, Vas utca, Bródy S. utca, Kőfaragó
utca, Mária utca, Horánszky utca, Szentkirályi utca, Reviczky utca, Ötpacsirta utca,
Trefort utca, Múzeum utca, Pollack Mihály tér,

Csütörtök:
Kálvária téri játszótér, Nagy ho-ho horgász játszótér, Gutenberg tér (játszóeszközök, és
padok fertőtlenítése!)
Déri M. utca, Auróra utca, Fecske utca, Tolnay Lajos utca, Víg utca, Bacsó Béla utca,
Karácsony Sándor utca (telefonfülke kézi nagynyomásúval), Teleki László tér (Piac
környéke mindkét oldal), Kálvária tér (teljes külső része, és a külső padok)

Péntek:
Szerdahelyi utca, Bauer Sándor utca, Homok utca, Kisfuvaros utca, Csokonai utca,
Bezerédj utca,
József utca, Lovassy Lajos utca, Őr utca, Német utca, Rigó utca, Salétrom utca, Rökk
Szilárd utca, Somogyi Béla utca, Sthály utca, Gyulai Pál utca, Kőfaragó utca, Mária
utca, Horánszky utca, Krúdy Gyula utca
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2.sz. járdatakarítógép - nagynyomású mosó és fertőtlenítő
délelőtti útvonalterve
(Hétfő)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. Horváth M. tér, Losonci tér, Jázmin utcai játszótér, Leonardo da Vinci közi
játszótér (játszóeszközök, és a műfű fertőtlenítése!),
2. Losonci téri játszótér, és iskola körüli rész (iskola és a Muzsikus Cigányok
parkja közötti átjárók is), Nap tér (padok), Corvin sétány, Corvin köz,
Harminckettesek tere,
3. Önkormányzat körüli rész, Horváth M. tér (burkolat, és a templom körüli rész),
Kálvária tér (teljes külső része, és a külső padok), Kálvária tér 16 – Baross utca
120 között, Orczy út 41-45 között
(Kedd)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. Práter utca mindkét oldal (Illés utca – Leonardo között), Leonardo da Vinci köz,
Szigony utca mindkét oldal (Práter utca – Klinikák között), Tömő utca (Tömő
utca 1-ig páratlan oldal - Tömő utca 3-23 között mindkét oldal - Tömő utca 2333-ig páratlan oldal – Tömő utca 35-41 között mindkét oldal), Kálvária utca,
Dugonics utca,
(Szerda)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. Horváth M. tér, Losonci tér, Jázmin utcai játszótér, Leonardo da Vinci közi
játszótér (játszóeszközök, és a műfű fertőtlenítése!),
2. Losonci téri játszótér, és iskola körüli rész (iskola és a Muzsikus Cigányok
parkja közötti átjárók is), Nap tér (padok), Corvin sétány, Corvin köz,
Harminckettesek tere
3. Önkormányzat körüli rész, Horváth M. tér (burkolat, és a templom körüli rész),
Kálvária tér (teljes külső része, és a külső padok), Kálvária tér 16 – Baross utca
120 között, Orczy út 41-45 között
(Csütörtök)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. Szentkirályi utca, Mária utca (Baross utca – Üllői út között), Csepreghy utca,
Pál utca, Práter utca 1-35-ig, Kisfaludy utca (Práter utca - Nap utca között), Kis
Stáció utca, Futó utca,
2. Práter utca mindkét oldal (Illés utca – Leonardo között), Leonardo da Vinci köz,
Szigony utca mindkét oldal (Práter utca – Klinikák között)
(Péntek)
06.00– 14.00 közötti időszak
1. Diószeghy S. utca, Korányi S. utca, Bókay János utca, Balassa utca, Apáthy
István utca, Fűvészkert utca, Jázmin utca, Lósy Imre utca, Lippa utca, Molnár
Ferenc tér körbe,
2. Szigony utca (Baross utca – Práter utca között mindkét oldal), Szigony parkolót
átkötő út, Nagytemplom utca, Nap utca 38-12-ig,
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2.sz. járdatakarítógép - nagynyomású mosó és fertőtlenítő
délutáni útvonalterv (14.00-18.00 közötti időszak)
Hétfő:
Szentkirályi utca, Mária utca (Baross utca – Üllői út között), Csepreghy utca, Pál utca,
Práter utca 1-35-ig, Kisfaludy utca (Práter utca Nap utca között), Kis Stáció utca , Futó
utca, Nagytemplom utca, Hock János utca, Nap utca 12-38-ig, Nap tér, Szigony utca
(Práter utca – Üllői út között mindkét oldal), Szigony parkolót átkötő út

Kedd:
Horváth M. tér, Losonci tér, Jázmin utcai játszótér, Leonardo da Vinci közi játszótér
(játszóeszközök, és a műfű fertőtlenítése!),
Baross utca, a Harminckettesek terétől, a Kálvária térig (mindkét oldal), Csobánc utca,
Szeszgyár utca, Visi Imre utca, Kőris utca (Orczy út – Diószeghy S. utca közötti
szakasza), Diószeghy S. utca, Sárkány utca, Rozgonyi utca,

Szerda:
Szigetvári utca, Baross utca 91-115-ig, Muzsikus Cigányok parkja, Illés utca, Dugonics
utca, Kálvária utca, Kőris utca, Fűvészkert utca, Jázmin utca,
Baross utca, a Harminckettesek terétől, a Kálvária térig (mindkét oldal),Kálvária tér 16
– Baross utca 120 között

Csütörtök:
Visi Imre utca, Szeszgyár utca, Csobánc utca, Diószeghy S. utca, Sárkány utca,
Rozgonyi utca, Delej utca, Bláthy Ottó utca (park), Villám utca, Benyovszky M. utca,
Reguly A. utca, Bíró L. utca, Szenes Iván tér, Gaál Mózes utca

Péntek:
Horváth M. tér, Losonci tér, Jázmin utcai játszótér, Leonardo da Vinci közi játszótér
(játszóeszközök, és a műfű fertőtlenítése!),
Százados út, Hős utca, Strázsa utca, Stróbl Alajos, Osztály utca, Tisztes utca,
Törökbecse utca, Ciprus utca, Százados út,
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3.sz. járdatakarítógép nagynyomású mosó és fertőtlenítő délelőtti
útvonalterv (Green Machine)
(Hétfő)

06.00– 14.00 közötti időszak

1. Mátyás tér, Nagyfuvaros utca, Népszínház utca (mindkét oldal), Vay Ádám
utca, Alföldi utca, Kun utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része), Muzsikus Cigányok parkja,
2. Horváth Mihály tér, Szabó Ervin tér, Pollack M. tér, Mikszáth K. tér, Lőrinc
pap tér, Gutenberg tér
(Kedd)
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Szigony utcai parkoló (Baross utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Corvin köz, Corvin sétány
(Szerda)
1. Mátyás tér, Tavaszmező utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része), Diószeghy S. utca, Golgota tér, Golgota utca, Bláthy
Ottó utca, Szenes Iván tér, Korányi Sándor utca, Dugonics utca
2. Népszínház utca (mindkét oldal)
(Csütörtök)
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Lippa utca, Lósy Imre utca, Szigony utcai parkoló (Baross
utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Corvin köz, Corvin sétány
(Péntek)
1. Mátyás tér, Nagyfuvaros utca, Népszínház utca (mindkét oldal), Teleki László
téri piac körbe (boltok érintésével), Kálvária tér (külső része), Muzsikus
Cigányok parkja, Tavaszmező utca, Horváth Mihály tér
2. Diószeghy S. utca, Villám utca, Szenes Iván tér, Korányi Sándor utca, Dugonics
utca
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3.sz. járdatakarítógép nagynyomású mosó és fertőtlenítő délutáni
útvonalterv (Green Machine)
(Hétfő)
12:00-18:00 közötti időszak
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Muzsikus Cigányok parkja, Szigony utcai parkoló (Baross
utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Corvin köz, Corvin sétány
(Kedd)
1. Mátyás tér, Tavaszmező utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része),
2. Orczy út (Csobánc utca – Elnök utca között páratlan oldal, Vajda Péter utca –
Elnök utca között páros oldal), Vajda Péter utca (mindkét oldal), Delej utca,
(Szerda)
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Lippa utca, Lósy Imre utca, Szigony utcai parkoló (Baross
utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Horváth Mihály tér, Corvin köz, Corvin
sétány
(Csütörtök)
1. Mátyás tér, Nagyfuvaros utca, Népszínház utca (mindkét oldal), Vay Ádám
utca, Alföldi utca, Kun utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része), Muzsikus Cigányok parkja,
2. Horváth Mihály tér, Szabó Ervin tér, Pollack M. tér, Mikszáth K. tér, Lőrinc
pap tér, Gutenberg tér
(Péntek)
1. Baross utca (Orczy tér – Kálvária tér között mindkét oldal, Kálvária tér –
Szigony utca között páratlan oldal, Koszorú utca – Horváth Mihály tér között
páros oldal, Horváth M. tér – József krt. között páros oldal),
2. Orczy út (Csobánc utca – Elnök utca között páratlan oldal, Vajda Péter utca –
Elnök utca között páros oldal), Vajda Péter utca (mindkét oldal)
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1.sz. (kefés) járdatakarítógép útvonalterv
Hétfő:
Szabó Ervin tér, Reviczky utca, Ötpacsirta utca, Pollack M. tér, Mikszáth K. tér,
Gutenberg tér, Gyulai Pál utca, Corvin köz, Corvin sétány, Horváth Mihály tér,
Leonardo da Vinci köz, Losonci tér
Kedd:
Diószeghy S. utca, Rozgonyi utca, Korányi S. utca, Kőris utca, Kálvária utca, Dugonics
utca, Tömő utca, Szigony utca
Szerda:
Práter utca (Illés utca - Leonardo da Vinci között), Práter zöldsétány, Losonci játszótér,
és iskola körüli rész, Molnár Ferenc tér, Lósy Imre utca, Lippa utca, Jázmin utca,
Fűvészkert utca, Balassa utca, Apáthy I. utca
Csütörtök:
Szabó Ervin tér, Reviczky utca, Ötpacsirta utca, Pollack M. tér, Mikszáth K. tér,
Gutenberg tér, Gyulai Pál utca, Corvin köz, Corvin sétány, Horváth Mihály tér,
Leonardo da Vinci köz, Losonci tér,
Péntek:
Csepreghy utca, Pál utca, Szentkirályi utca, Futó utca, Hock János utca, Nap tér, Bókay
János utca, Kálvária tér, Szeszgyár utca, Visi Imre utca, Csobánc utca

2021.02.18-tól érvényes

2.sz. (kefés) járdatakarítógép útvonalterv

Hétfő:
Dankó utca, Mátyás tér, Bauer Sándor utca, Teleki tér, Dobozi utca, Lujza utca,
Magdolna utca, Koszorú utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, Őr utca, Mindenszentek tér
Kedd:
Kálvária tér, Szigetvári utca, Muzsikus Cigányok parkja, Német utca, József utca,
Salétrom utca, Rigó utca, Lovassy I. utca
Szerda:
Kölcsey utca, Békési utca, Kis Salétrom utca, Rökk Szilárd utca, Somogyi Béla utca,
Sthály utca, Márkus Emília utca, Gyulai Pál utca, Vas utca, Bródy S. utca, Kőfaragó
utca, Mária utca, Szentkirályi utca, Reviczky utca, Ötpacsirta utca, Trefort utca,
Múzeum utca
Csütörtök:
Dankó utca, Mátyás tér, Bauer Sándor utca, Teleki tér, Dobozi utca, Lujza utca,
Magdolna utca, Koszorú utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, Őr utca, Mindenszentek tér
Péntek:
Karácsony Sándor utca, Nagyfuvaros utca, Baross utca, a Harminckettesek terétől, a
Kálvária térig (mindkét oldal), Kálvária tér, Práter utcai zöldsétány, Losonci téri
játszótér, Szigony utcai parkoló, Szigony utca (SPAR, gyógyszertár)

2021.02.01-től érvényes

3.sz. (nagy kefés) járdatakarítógép útvonalterv
Hétfő:
Szigony utca 17-33-ig (mindkét oldal), és 24-34-ig (páros), Apáthy I. utca 10-18-ig
(páros), Tömő utca 1-31-ig (páratlan), Jázmin u. 2-16/b-ig, Nagytemplom 1-33-ig
(páratlan) utca, Práter utca 2-20-ig (páros), és 21-27-ig (páratlan), Futó utca 22-28-ig,
és 32-54-ig (mindkét oldal) Nap utca 11-41-ig (páratlan), Diószeghy S. utca
Kedd:
Kőris utca 1-3/b-ig (páratlan), Práter utca 52-60-ig (páros), Losonci tér, Leonardo da
Vinci köz, Szigony utca 11-15-ig (Pázmány P. egyetem oldalai), Szigony utca 17-33ig (mindkét oldal), és 24-34-ig (páros), Práter utca 2-20-ig (páros), és 21-27-ig
(páratlan), Nap utca 11-41-ig (páratlan), Hock János utca 2-12-ig (páros), Baross utca
60-128-ig (mindkét oldal)
Szerda: (páros hét)
Kálvária tér, Horváth M. tér, Kis Stáció utca 6-12-ig (páros), és 1-5-ig (páratlan), Szűz
utca 2-4-ig (páros), Koszorú utca 25-31-ig (páratlan), 2-24-ig (páros), Lovassy I. utca
2-6-ig (páros), Kis fuvaros utca 2-14-ig (páros), Homok utca 1-13-ig (páratlan), Teleki
tér, Szerdahelyi utca 16-20-ig (páros), Diószeghy S. utca
Szerda: (páratlan hét)
Bérkocsis utca (páros oldal), Bacsó Béla utca 26-28-ig (páros), és 1-27-ig (páratlan),
Víg utca 29-43-ig (páratlan), 18-20-ig (páros), és 1-21-ig (páratlan), Tolnay Lajos utca
2-30-ig (páros), és 35-43-ig (páratlan), Fecske utca 47-33-ig (páratlan), 24-10-ig
(páros),és 11-1-ig (páratlan), Auróra utca 4 (páros), és 27-41-ig (páratlan), Mátyás tér,
Teleki László tér
Csütörtök:
Százados út 1-14-ig (páratlan), 16-20-ig (páros) Hős utca 7-9-ig (mindkét oldal), és 24-ig (páros), Osztály utca 2-14-ig (páros), és 16-28-ig (páros), Strázsa utca (páratlan).
Stróbl A. utca 1-9-ig (páratlan), Szörény utca 2-10-ig (páros), Tbiliszi tér, Szemafor
utca, Lokomotív utca, Golgota tér
Péntek:
Elnök utca, Szenes Iván tér, Bláthy O. utca, Gaál M. utca, Delej utca, Benyovszky M.
utca, Reguly A. utca, Bíró L. utca, Villám utca, Golgota tér, Golgota utca, Sárkány utca
(páratlan)

2021.02.18-tól érvényes
Nagynyomású mosás időjárás függvényében: tartós +5C fok felett

4.sz. (kefés) járdatakarítógép délelőtti útvonalterv (Green Machine)
(Hétfő)

06.00– 14.00 közötti időszak

1. Mátyás tér, Nagyfuvaros utca, Népszínház utca (mindkét oldal), Vay Ádám
utca, Alföldi utca, Kun utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része), Muzsikus Cigányok parkja,
2. Orczy út (Csobánc utca – Elnök utca között páratlan oldal, Vajda Péter utca –
Elnök utca között páros oldal), Vajda Péter utca (mindkét oldal), Delej utca,
(Kedd)
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Szigony utcai parkoló (Baross utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Corvin köz, Corvin sétány
(Szerda)
1. Mátyás tér, Tavaszmező utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része), Diószeghy S. utca, Golgota tér, Golgota utca, Bláthy
Ottó utca, Szenes Iván tér, Dugonics utca
2. Népszínház utca (mindkét oldal)
(Csütörtök)
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Lippa utca, Lósy Imre utca, Szigony utcai parkoló (Baross
utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Corvin köz, Corvin sétány
(Péntek)
1. Mátyás tér, Nagyfuvaros utca, Népszínház utca (mindkét oldal), Teleki László
téri piac körbe (boltok érintésével), Kálvária tér (külső része), Muzsikus
Cigányok parkja, Tavaszmező utca, Horváth Mihály tér
2. Diószeghy S. utca, Villám utca, Szenes Iván tér, Korányi Sándor utca, Dugonics
utca

2021.02.18-tól érvényes
Nagynyomású mosás időjárás függvényében: tartós +5C fok felett

4.sz. (kefés) járdatakarítógép délutáni útvonalterv (Green Machine)
(Hétfő)
12:00-18:00 közötti időszak
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Muzsikus Cigányok parkja, Szigony utcai parkoló (Baross
utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Corvin köz, Corvin sétány
(Kedd)
1. Mátyás tér, Tavaszmező utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része),
2. Horváth Mihály tér, Szabó Ervin tér, Pollack M. tér, Mikszáth K. tér, Lőrinc
pap tér, Gutenberg tér
(Szerda)
1. Illés utca, Práter utca (Leonardo da Vinci utca – Illés utca között), Práter utcai
zöldsétány, Losonci téri parkoló, Losonci téri iskola körüli rész, Losonci téri
játszótér körüli rész, Lippa utca, Lósy Imre utca, Szigony utcai parkoló (Baross
utca – Práter utca között),
2. Leonardo da Vinci köz (játszótér, park), Horváth Mihály tér, Corvin köz, Corvin
sétány
(Csütörtök)
1. Mátyás tér, Nagyfuvaros utca, Népszínház utca (mindkét oldal), Vay Ádám
utca, Alföldi utca, Kun utca, Teleki László téri piac körbe (boltok érintésével),
Kálvária tér (külső része), Muzsikus Cigányok parkja,
2. Horváth Mihály tér, Szabó Ervin tér, Pollack M. tér, Mikszáth K. tér, Lőrinc
pap tér, Gutenberg tér
(Péntek)
1. Baross utca (Orczy tér – Kálvária tér között mindkét oldal, Kálvária tér –
Szigony utca között páratlan oldal, Koszorú utca – Horváth Mihály tér között
páros oldal, Horváth M. tér – József krt. között páros oldal),
2. Orczy út (Csobánc utca – Elnök utca között páratlan oldal, Vajda Péter utca –
Elnök utca között páros oldal), Vajda Péter utca (mindkét oldal)

2021.02.18-tól érvényes
Időjárás függvényében: tartós +5C fok felett

1.sz. járdatakarítógép hétvégi útvonalterv (nagynyomású)
(Páratlan hét szombat)

06:00-14:00 közötti időszak

1. Dankó utca, Mátyás tér (padok), Bauer Sándor utca, Teleki László téri piac
körbe (Lidl, és a dohányboltok érintésével), Teleki László tér (kívül-belül),
2. Magdolna utca, Karácsony Sándor utca, Kálvária tér (külső padok), Kálvária tér
külső része,
3. Szabó Ervin tér (+padok), Mikszáth K. tér (+padok, és gyógyszertár)
Horváth M. tér, Önkormányzat körüli rész, Futó utca, Corvin köz (+CBA),
Corvin sétány(+Lidl), Szigony utca 12. (SPAR, és padok)

2 sz. járdatakarítógép hétvégi útvonalterv (nagynyomású)
(Páros hét szombat)

06:00-14:00 közötti időszak

1. Illés utca, Diószeghy S. utca, Dugonics utca (boltok), Práter utcai zöldsétány,
Práter utca, Losonci téri játszótér, és parkolók, Szigony utcai parkoló, Leonardo
da Vinci köz, Nap tér (+padok),
2. Teleki László téri piac körbe (Lidl, és a dohányboltok érintésével), Magdolna
utca, Tavaszmező utca, Horváth Mihály tér, Futó utca, Corvin köz, Corvin
sétány, József utca

2021.02.18-tól érvényes
Időjárás függvényében: tartós +5C fok alatt

1.sz. (kefés) járdatakarítógép hétvégi útvonalterv
(Páratlan hét szombat)

06:00-14:00 közötti időszak

1. Kisfuvaros utca, József utca, Német utca, Salétrom utca, Mindenszentek tér,
2. Somogyi Béla utca, Rökk Szilárd utca, Kőfaragó utca, Sthály utca, Gyulai Pál
utca (Rókus kórház), Pollack Mihály tér, Bródy Sándor utca
3. Tömő utca, Jázmin utca, Kálvária utca, Kőris utca, Kálvária tér külső része,
Dankó utca

2 sz. (kefés) járdatakarítógép hétvégi útvonalterv
(Páros hét szombat)

06:00-14:00 közötti időszak

1. Illés utca, Diószeghy S. utca, Dugonics utca (boltok), Práter utcai zöldsétány,
Práter utca, Molnár Ferenc tér, Losonci téri játszótér, és parkolók, Szigony utcai
parkoló, Leonardo da Vinci köz, Nap tér
2. Teleki László téri piac körbe (Lidl, és a dohányboltok érintésével),
3. Lujza utca, Dobozi utca, Karácsony Sándor utca, Koszorú utca, Muzsikus
Cigányok parkja

2021.02.18-tól érvényes
Időjárás függvényében: tartós +5C fok felett

Teherautóra szerelhető nagynyomású mosó és fertőtlenítő gépjármű
délelőtti útvonalterve
Ismétlődő feladatok:
(Hétfő, Szerda, Péntek) 06.00 – 14.00 közötti időszak
Mátyás tér, Leonardo köz, Golgota tér (csak játszóeszközök) játszóeszközök, és padok
fertőtlenítése!
Kálvária tér (padok, megállók környezete), Muzsikus Cigányok parkja (padok, és a
szobor környéke),
Horváth M. tér (padok), Népszínház utcába bekötő utak mosása saroktól 30 m-ig
(Auróra, Fecske, Tolnay L, Víg, Bacsó B. u.), Corvin köz, Corvin sétány (padok,
kukák),
Ismétlődő feladatok:
(Kedd, Csütörtök) 06.00 – 14.00 közötti időszak
Práter utcai padok, Szigony utcai padok, Leonardo közi padok, Gutenberg tér (padok),
Gyulai Pál utca (padok), Mindenszentek tér (padok)
Nap utca, Vajdahunyad utca, Lósy Imre utca, Jázmin utca, Fűvészkert utca

Teherautóra szerelhető nagynyomású mosó és fertőtlenítő gépjármű
délutáni útvonalterve
12:00 - 20:00 közötti időszak
Hétfő:
Csokonai utca - Bezerédj utca - Szilágyi utca - Luther utca - Kenyérmező utca Berzsenyi Dániel - Légszesz utca - Alföldi utca - Vay Ádám - Kun utca
Kedd:
Szigony utca - Bókay János utca - Balassa utca – Apáthy István utca - Leonardo da
Vinci utca - Nagytemplom utca - Tömő utca
Szerda:
Déri Miksa utca - Lovassy I. utca – Őr utca - Víg utca - Tolnay Lajos utca - Fecske utca
- Auróra utca - Bacsó Béla utca
Csütörtök:
Dankó utca - Szigetvári utca - Magdolna utca - Koszorú utca - Dobozi utca - Lujza utca
– Baross utca 91-115-ig - Futó utca - Nap utca
Péntek:
Illés utca - Dugonics utca - Kálvária utca - Kőris utca - Visi Imre utca - Szeszgyár utca
- Kisfaludy utca - Vajdahunyad utca

2021.02.18-tól érvényes
Időjárás függvényében: tartós +5C fok felett
Elrendelés esetén!

Százados úti, illetve Tisztviselőtelepi játszóeszközök fertőtlenítését
ellátó gépjármű útvonalterve
(Hétfő, Szerda, Péntek)
06.00– 9.00 közötti időszak
Tisztes utcai játszótér,
Tbiliszi tér,
Szenes Iván tér,
Bláthy Ottó utcai park,
A fentiekben felsorolt játszóterek fertőtlenítését, 5 literes kézi permetezővel látjuk el.

