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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 19. héten az általános takarítási feladatainkon túl a Corvin sétány köztisztasági, kertészeti és 
karbantartói feladatait végeztük el.  
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten is a legfontosabb feladata a köztisztasági 
feladatok végrehajtása volt. Ezen felül a takarítógépeinket átállítottuk nyári üzemmódra és 
megkezdtük a terek, parkok, járdák nagynyomású mosóval történő tisztítását. 
A Karbantartói Iroda munkatársai folytatták a kerületi tulajdonú útszakaszon a kátyúzási 
munkálatokat. Emellett folytattuk a kidöntött parkolásgátló oszlopok (pollerek) javítását és 
pótlását. Folytattuk a Horváth Mihály téri játszótéren lévő automata WC elkerítését. 
Valamennyi működőképes ivókút és szökőkút megnyitása megtörtént. A kerületet díszítő 
virágoszlopok kihelyezése megtörtént, azok földdel majd az egynyári virágokkal való 
feltöltését a 20. héten megkezdjük.  
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Golgota tér, Kálvária tér). 05.11.-én a Molnár Ferenc téren az egyik fáról 
egy hatalmas ág leszakadt. A leszakadás miatt sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem 
keletkezett. Az alvállalkozó 30 percen belül megkezdte a leszakadt ág feldarabolását és 
elszállítását. Azóta a fa vizsgálata megtörtént, sajnos olyan beteg a fa, hogy azt megmenteni 
már nem lehet, így ki kell azt vágni. A teleki téren szakmai tanácsokkal láttuk el az ott felépülő 
komposztáló megépítését. 
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.  



Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 
Corvin sétány graffiti eltávolítás 

 

     
 

Molnár Ferenc tér faág leszakadás 
 

     
 

     
 

Teleki tér komposztáló 
 

      


