
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 24. 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 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)  
 
A 24. 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).  
A múlt héten az alap feladatainkon kívül a rendezvényekkel kapcsolatos takarításokat hajtottuk 
végre a Mátyás téren és a Kálvária téren. A Golgota utca nagytakarítását végeztük el mindkét 
oldalon, valamint a Rezső téri játszótér teljes takarítását és lomb összehúzását hajtottuk végre. 
Kihelyezésre került a tervezett szerinti további 35 db (műanyag zöld színű) közterületi szemetes 
edény. 
A héten megérkezett és Dr. Erőss Gábor alpolgármester átadta részünkre a korábban megrendelt 
első tisztán elektromos tehergépjárművet, mely terveink szerint a Palotanegyedben fog 
szolgálatot teljesíteni. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek 
fűnyírási tevékenységek végrehajtása. Folytattuk a kerületi magaságyások megújítását, 
valamint a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét.  
A múlt héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

Fűnyírás a Mindszenty téren, a Kálvária téren és a Teleki téri kutyafuttatóban; 
Fűnyírás és sövényvágás a Nagy Ho ho horgász játszótéren; 
Gyomlálás a Lőrinc pap téren; 
Fák sarjazása és fahelyek tisztítása a Teleki téren. 

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 
Gallyazás a Práter utcában 
Virágágyások gyomlálása 
Fiatal fák, virágágyások és a virágoszlopok öntözése 
Kapálás és gyomlálás a Rezső téren, a Teleki téren és a Szigony utcában. 
 

A 24. hétre tervezett gallyazási feladatokat részben végrehajtottuk (Práter utca) 
A 25. héten folytatjuk a Práter utcában, illetve az Illés utcában tervezünk gallyazási feladatokat 
végrehajtani. Terveink szerint a Gutenberg téren is tervezünk gallyazási feladatokat 06.23.-án, 
amikor is rövid időre biztonsági okokból le lesz zárva a játszótér. Köszönjük türelmüket. 
 
 
 



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: 

- Mikszáth Kálmán téri szökőkút szellőző rendszerének kiépítése megtörtént; 
- A Köztisztasági Irodával együttműködve kihelyezésre került 35 db új (műanyag zöld 

színű) szemetes edény; 
- Horváth Mihály téri játszótéren a játszóeszközök és padok felújítását befejeztük; 
- Mátyás térről behozott padok felújítását megkezdtük; 
- Teleki téri kis kutyafuttató kerítés javítását elvégeztük; 
- Kátyúzás az alábbi helyszíneken: Kálvária téri – Illés utcai zebra, Nagy Fuvaros átkelő 

javítása, Práter utca 45-49., Práter 69-77.  
 

Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok: 
A Teleki téri piac őrzésével megbízott kerületőrök figyelmességének köszönhetően az őrök 
elfogtak egy lopással gyanúsított személyt, melyet az elfogás után átadtak a Rendőrségnek 
további intézkedésre.  
 

Takarítási tevékenységek 
Golgota tér: 

 
 

Magyarok Nagyasszonya téri játszótér 
 

 
 

  



Kálvária tér: 

           
 

Megérkezett és átadásra került az elektromos tehergépjármű: 
 

    
Kertészeti tevékenységek: 

    

     



Karbantartói tevékenységek: 
Játszóeszközök festése és javítása Horváth Mihály tér: 

 
 
 

kátyúzási tevékenységek (Népszínház utca) 
 

 
 

kátyúzási tevékenységek (Práter utca) 

    
 


