
Beszámoló 
 

a Városüzemeltetési igazgatóság 2020. 40-41. 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. 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. 
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 az utcabútorok rendbetétele (javítás, festés, mázolás, faanyag 
pótlás, stb.) 
A játszótereken az esési terek, a homokozók megújítása (felásása, gereblyézés). A 
játszóeszközök ellenőrzése kisebb javítások elvégzése (csavarok meghúzása, hiányzó 
alkatrészek pótlása, festés, mázolás végrehajtása). 
 
A 40.-41.-ik héten az általános takarítási feladatainkon túl a Kálvária tér, a Golgota tér, az Orczy 
út, és a Rákóczi tér rendbe tételét hajtottuk végre.  
A Karbantartói Iroda munkatársai ezen a héten Teleki téri burkolat javítását, a Reviczky utcai 
burkolat javítását, a Szigony utcában szemetes edény kihelyezését, a Kőfaragó utcában farács 
felszedését hajtották végre, valamint előkészítőmunkálatok végeztek a Tisztes utcai játszótéren 
a padok-asztalok újra telepítésével kapcsolatosan. 
Fentieken túl a Nemzeti Közművek befejezték a gázvezeték fektetést a Dobozi utcában, 
visszaaszfaltozták az úttestet. A munkaterület visszavétele megtörtént a teljes úttestet a 
józsefvárosiak ismételten birtokba vehették. 
Kertészeti tevékenységeink közül a virágágyásokból ki lettek szedve az egynyári virágok és 
megkezdődött az ágyásokban a kétnyári és hagymás virágok telepítése 
 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Kálvária tér nagytakarítása: 
 

              
 

 



Golgota tér nagytakarítása 
 

       
 

       
 

Orczy út nagytakarítása 
 

       
 

    
 

  



Rákóczi tér nagytakarítása 

       
 
 

 Növényágyások betelepítése kétnyári és hagymás virágokkal 
 

    
 

       
 

 


