
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 32. 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 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. 
Rendkívüli erőfeszítéseket igényel az extrém időjárás miatti megnövekedett öntözési-locsolási 
feladatok végrehajtása. 
 
A 32. 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 Köztisztasági Iroda, az alaptevékenységén kívül az alábbi feladatokat hajtotta végre: 

- 2022. 08.10 Futó utca gyommentesítése 
- 2022. 08.11 Lósy Imre, Lippa utca gyommentesítése 
- 2022. 08.11 Vajda Péter utcai zöldsáv takarítása 
- 2022. 08.12 Corvin sétányon lévő szökőkút mosása 
- 2022. 08.12 Bláthy Ottó park ismételt takarítása 

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

- Öntözés a Nap téren, a Tolnai kertben, a Tisztes utcai pihenőparkban, a Mátyás téren. 
- Kaszálás a Kálvária téri kutyafuttatókban.  
- Fűnyírás a Nap téren és a Horváth Mihály téren.  
- Sövényvágás a Teleki téren. 
- Planténerek öntözése a Corvin közben a Népszínház utcában és a Teleki téren.  
- Lombgyűjtés a Leonardo közben.  
- Burkolatból kinőtt gyomok irtása a Visi Imre utcában és a Kálvária utcában. 

 
Az alvállalkozó által elvégzett feladatok:  

- Fűnyírás a Kálvária téren, Teleki téren, Koltói Anna téren, Golgota téren, Corvin 
sétányon, Práter utcában, Molnár Ferenc téren, Tisztes utcában.  

- Sövénynyírás a Golgota téren, Szigony utcában, Mindszenty József téren, Mátyás téren. 
- Gallyazás a Práter utcában, a Corvin közben, a Gázláng utcában, a Kálvária téren 

 
Jövő héten szerdán folytatjuk a gallyazási munkákat a Kálvária téren.  
 



 
 
 
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: 

- Párakapuk ellenőrzése (eltömődött fúvókák tisztítása), szökőkutak ellenőrzése 
- Mátyás téri kétszárnyú kapu javítása  
- Mátyás téri (garanciális javítás) csúszdás hinta javítása, az ülőkék a javítás idejére 

leszerelésre kerültek. Pénteki napon az ülőkék visszaszerelésre kerültek.  
- Kálvária tér 23-előtt egy parkolás gátló U-poller kihelyezése betontuskós rögzítéssel  
- Kis Kálvária téri kutya fútató kerítésére a parkoló felől zöld belátásgátló felszerelése  
- Kis Kálvária téren otthagyott betontuskós táblaoszlop elszállítása a Dankó utcai 

telephelyre 
- Fém pad kihelyezése a Stróbl Alajos utca kutyafuttatóba 
- Fém szék kihelyezése a Leonardo kutyafuttatóba  
- Bejelentések kivizsgálása a Nagy Templom és a Mikszáth Kálmán téri villanyórákkal 

kapcsolatban  
- Gutenberg téri elhagyott kerékpár levágása és beszállítása telephelyünkre  
- Magdolna utcai telephelyen a filmforgatás miatt építési törmelék elszállítása és 

kérésnek megfelelő átpakolás elvégzése  
- Losonci téri játszótéren a hinta jelújítása elkészült és átadtuk a gyerekeknek 
- Aszfalt melegítő tartály szervizbe szállítása 
- Kátyú- és járdajavítási munkák a Dobozi utca 29 számnál, illetve a Práter utcában  
- Út és járdafelújítás munkálatai a héten a Lovassy László utcában folytak. 

 
 

 
  



Takarítási tevékenységek 



 
 
 



Kertészeti tevékenységek:  

 



 
 

  



Karbantartási tevékenységek 

 


