
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 18. 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) végrehajtjuk. 
 
A 18. 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. Megérkezett újabb 35 db új dizájn közterületi szemetes edény, melyek telepítése 
ebben a hónapban kezdődik. Ezen túlmenően egy darab játszótéri közterületi szemetes edényt 
is vásároltunk, melynek kihelyezése a jövő héten várható.  
Az alaptevékenységeinken kívül az alábbi terek átfogó takarítását végeztük el. 

- 05.11. Kálvária tér koncentrált takarítása 
- 05.12 Losonci játszótér takarítás 
- 05.13. Golgota tér, és környékének a takarítása 
- 05.14-15 Kálvária tér ismétlő koncentrált takarítása, a családi piknik miatt 

 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül az utóbbi idők viharos időjárása miatt a legfontosabb 
feladataink közé tartozott a fákról lehullott ágak, gallyak összeszedése. 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 Horváth Mihály téren, a Mindszenty téren és a Nagy Ho-ho-ho horgász 
játszótéren, valamint a Kálvária téren az Orczy-Diószegi Sámuel utcában háromszögben 
és a Baross utca -Szigony utca háromszögben 
Fűnyírás és sövényvágás a Tisztes utcai játszótéren és pihenőparkban 
Fűnyírás és gyomlálás a Lőrinc pap téren 
Öntözés a Mikszáth Kálmán téren 
Sövényvágás a Reviczky utcában 

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 
Gallyazás a Mátyás téren és a Rákóczy téren, valamint egy elpusztult fa kivágása a Villám 
utcában 
Sövényvágás a Teleki László téren, a Szigony és Práter utcákban 
Fasori kaszálás a Korányi Sándor utca, Vajda Péter utca és Lóvásár utcában 
Cserjék gyomlálasa, kapálása Losonci téren, Kálvária téren és a Szigony utcában 
fiatal fák és virágágyások öntözése 
Fűnyírás a Teleki László téren, a FiDó parkban, és a Golgota téren 

A 19. hétre tervezett gallyazási feladatokat elvégeztük. 
A 20. héten a közterületi kamerák láthatóságát igyekszünk a gallyazással javítani, illetve a 
Práter utcában tervezünk gallyazási feladatokat végrehajtani. 



 
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 a parkokban, kutyafuttatókban és a játszótereken lévő ivókutakat javítottuk meg, 
cseréltük ki, és megnyitottuk valamennyi kutat. 
A héten az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 

- Puskin utcai kátyú hideg aszfaltozása a teherautó karbantartása miatt (az aszfaltos 
tehergépjármű szükséges karbantartása, illetve javítása után az aszfaltozott kátyút és a 
mellette lévő kettő darab süllyedést is javítani fogjuk meleg aszfaltos technológiával) 

- Gyulai Pál utcai felújított padok kihelyezése, valamint a még kettő darab felújításra váró 
pad beszállítása a Magdolna utcai telephelyre  

- Napvitorlák kihelyezése a: Golgota téri, a Tisztes utcai a Teleki téri és a Nagy-Ho-ho-
ho horgász játszótéren 

- Losonci téri játszótéren a kertkapuk javítása  
- Mária utcában az úttest térkő burkolatának javítása az első ütemben (az utcában, 10 

helyszínen 87 db térkövet kell cserélnünk a fektető ágyazat cseréjével együtt) 
- Tisztes utcai játszótér szikkasztó aknájának tisztítása  
- Kálvária téri wc kifestése és könyvespolc kihelyezése  
- WC felírat felhelyezése az épületre 
- 8 helyszínen az Mmp pontok kiépítése: Bacsó Béla utca – Víg utca, Bacsó Béla utca – 

Bérkocsis utca, Bacsó Béla utca 10., Bérkocsis utca – Auróra utca, Klinikák bubi, Vajda 
Péter utca 4., Vass utca 17., Baross utca 120. 

- Megérkezett a munka és erőgépünk is, melynek segítségével sokkal könnyebben tudjuk 
majd feltörni az aszfaltot, illetve nagy segítségünkre lesz a faültetések előkészítésekor 
az ültető gödrök kiásásánál 

- A lomis táblák feltérképezése a kerületben és eltávolításuk  
- Baross utca -Lujza utca sarkán kidöntött kuka visszatelepítése, rögzítése 

 
Takarítási tevékenységek 

Losonci téri játszótér 
 

 
 

  



Golgota tér: 
 

 
 

Kálvári tér 
 

 
Kertészeti tevékenységek: 

 

 
 
 



Karbantartói tevékenységek: 
Mária utca: 

 
 

Megérkezett az erő és munkagépünk is: 

 


