
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 46. 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 hozunk rendbe. 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. Hetente egyszer (szerdánként) 
fertőtlenítjük a kerületben található valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók 
fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki napokon) végrehajtjuk. 
Az őszi, téli időszak beköszöntével az egyik legfontosabb feladatunk a Kertészeti Iroda és a 
Kerületőrségi Iroda munkatársaival közösen a lehullott lombok összeszedése. 
A 46. héten az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 
 
Közterületi köztisztasági feladatok: 
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten is a kiemelt feladata a köztisztasági 
tevékenység végrehajtása volt. Takarítási tevékenységünk a terek, parkok, játszóterek, egyéb 
közterületeink teljes szemétmentesítése (bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált 
szemetet). 
A múlt héten az alapfeladatainkon túl az alábbi helyeken hajtottunk végre takarítási 
tevékenységeket:  

- 2022. 11.14.-én a Szenes Iván tér a mellékutcákkal együtt koncentrált takarítása; 
- 2022. 11.16.-án Verseny utca koncentrált takarítása; 
- 2022. 11.17.-én Illés utca falevél gyűjtése és elszállítása; 
- 2022. 11.18.-án Golgota utca, és a Bláthy játszótér koncentrált takarítása; 
- 2022. 11.18.-án Megkezdtük a II. János Pál pápa téri WC falának graffiti lemosását. 

 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek és a 
gondozásunkra bízott zöld felületek fűnyírási, lombgyűjtési tevékenységeinek végrehajtása. 
A Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el:  

Gallyazás az Elnök utcában  
Lombgyűjtés a tisztviselőtelepen, a Százados negyedben, a Teleki téren és a FiDo 
parkban, valamint a Práter utcában.  
Az árvácskák ültetése befejeződött az egész kerületben. 1000 m2-en hozzávetőlegesen 
24000 db növényt ültettünk el.  
Folytatódott az elpusztult növények pótlása. ezen a héten kb. 370 m2-nyi felületen 
ültettünk el 2000 db cserjét és évelő növényt.  
A Művésztelepen folytatódott a fasori rekonstrukció, valamint a cserjeállomány 
rekonstrukciója is megkezdődött.  
 

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok:  
Faápolás a Salgótarjáni utcában  
Lombgyűjtés a József utcában, a Nagy Fuvaros utcában, a Tbiliszi téren, a Pollack Mihály 
téren, a Corvin sétányon, és a Práter utcában. 

A 47. héten az Elnök utcában tervezünk fakivágást, illetve a Nagy Fuvaros utcában, illetve 
folytatjuk a Művésztelepen a gallyazási feladatokat. 
 
 
 



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). 
A héten az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 

- Horváth Mihály téri játszótéren a hinta második felfüggesztésének cseréjét hajtottuk   
végre; 
- Szűz utca rongált kuka visszarögzítése; 
- Losonci téri játszótéren a 4-ik homokozó szegély kiépítése folytatódott. 
 

Takarítási tevékenységek: 
Golgota tér és környékének koncentrált takarítása: 

 
 

Illés utca falevél gyűjtése: 

 

 

  



Verseny utca koncentrált takarítása: 

 
 

Közösségi szemétszedés: 

 
 

Kertészeti tevékenységek: 
 

 
 

 


