
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 22. 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 22. héten az általános takarítási feladatainkon túl a Verseny utca köztisztasági, kertészeti 
feladatait végeztük el.  
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten is a legfontosabb feladata a köztisztasági 
feladatok végrehajtása volt. A kerületben található graffitik eltávolítását rendeltük meg egy 
külső vállalkozótól. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 
és a KÖSZ – Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők szervezésében, a Ludovika Collegiummal 
együttműködésben a június 5-i környezetvédelmi világnap alkalmából szervezett Campus 
körüli szemétgyűjtés. A szemétszedés előtt munkatársunk baleset és munkavédelmi oktatást 
tartott a jelenlévőknek. Az igazgatóság szemeteszsákokkal és eszközökkel, valamint az 
összegyűjtött szemét elszállításával segítette a kezdeményezést. A Nemzeti összetartozás 
napján a megemlékezések helyszíneit megtakarítottuk és összeszedtük az eldobált tűket. A 
FiDó téren a RAP verseny átadó ünnepség előtt a tér külső és belső területeit megtakarítottuk.  
A Karbantartói Iroda munkatársai folytatták a kidöntött parkolásgátló oszlopok (pollerek) 
javítását és pótlását. A 22. héten megkezdtük a Mária utca kimozdult köveinek helyreállítását. 
A Tisztes utcai kutyafuttatóban elkészült a kutyák részére kialakított WC. Folytattuk az 
aszfaltozási tevékenységeinket is. A FiDó téren a focipálya burkolatát javíttattuk meg. 
A 22. héten amennyiben az időjárás is engedi (szerdán és csütörtökön) a Mária utca 
helyreállítását fogjuk végrehajtani. 
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Kálvária tér, Bláthy park, Tisztes utcai pihenőpark). A kerületet díszítő 
virágoszlopok kihelyezését követően folytattuk azok földdel majd az egynyári virágokkal való 
feltöltését. Megkezdtük a Tömő utca Jázmin utcában a faápolási tevékenységeket (gallyazás 
űrszelvényezés). 06.05.-én segédkeztünk a Csodasziget tagóvodában egy fa ültetésében. A 23. 
héten terveink szerint a Tömő utca Jázmin utcában a múlt héten kimaradt faápolási 
tevékenységet, illetve a Baross u. 8. szám előtti fa gallyazását fogjuk végrehajtani. 
 

  



Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 
Verseny utca takarítása: 

 

        

    
 

Mária utca javítás: 
 

 

 



Csodasziget tagóvoda faültetés: 

           
 

FiDó tér focipálya javítás: 

     
 

 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának tagjai szedték a 

szemetet a Campus környékén: 
 

       

 


