
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 40. 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 40. 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, valamint a legutóbbi takarítás óta az állampolgárok által eldobált szemét ismételt 
összeszedése, utcabútorok áttekintése és helyreállítása, valamint kertészeti tevékenységek 
végrehajtása). 
Az általános takarítási feladatainkon túl, a héten a Vajda Péter zöldsáv és a Corvin sétány 
takarítását hajtottuk végre. Ezen felül a Bacsó Béla utca forgalom elől elzárt területének 
csoportos takarítását hajtottuk végre. Ezen túlmenően folytattuk a gyommentesítési feladatokat 
is. A Bacsó Béla utcában megszüntetett sétáló utcát a forgalomnak való visszaadását 
megelőzően faltól-falig takarítást hajtottunk végre. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Tisztes utcai játszótéren és pihenőparkban). Folytattuk a 100-as házak 
zöldfelületeinek rendbetételét.  
Megkezdtük a Kálvária téri ágyások átalakítását, felújítását, átalakítását.  
A múlt hétre tervezett gallyazási, űrszelvényezési feladatok a Bauer S. utcában és Golgota 
utcában elmaradtak, melyeket ezen a héten tervezünk végrehajtani.  
A Kálvária téren ültettünk 7 db díszcseresznye fát, valamint a kutyafuttató melletti területen és 
a kettős keresztnél lévő összesen 280 m2 területet díszcserjével ültettük be.  
A Bacsó Béla utcából elszállítottuk a planténereket. 
Fűnyírást és lombszedést a Bláthy parkban, a Kálvária téren, és a golgota téren végeztünk. 
 
A külsős vállalkozó cserjealj takarítás a Mátyás téren és a Práter utcában végeztek. Folytatták 
a fiatal fák öntözését. 
A Tolnai kertben előkészítették a virágültetést 
Megkezdték a kétnyári virágok ültetését a Kis Kálvári téren, a Molnár Ferenc téren és a Nap 
téren, valamint a Horváth Mihály téri trikolor ágyást is.  
 
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: 
- Párakapuk beszedése a közterekről; 
- Napvitorlák beszedésre kerültek a játszóterekről; 
- Bacsó Béla lezárt útszakaszon a korlátok eltávolítása és a leszerelt jelzőtáblák 

visszaszerelése; 
- Horváth Mihály téri lámpaoszlop talapzatának csiszolása és festése;  
- Leonardo kutyafuttatóban a kerítés meghosszabbítása elkezdődött; 
- Kátyúzás, járda és járdaszegély javítás az alábbi útszakaszokon történt: Leonardo utca 

12-14., Práter utca 37-43. és 44-50., Rozgonyi utca 1-3. előtt, Delej utca 19. előtt. 
 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Vajda Péter zöldsáv takarítás: 
 

     

       
 

  



 
Bacsó Béla utca takarítása: 

 

             

 
 

Corvin sétány takarítás: 
 

      
 

Kátyúzás: 
 

     


