
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 42. 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 hozunk rendbe. 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. Hetente egyszer (szerdánként) 
fertőtlenítjük a kerületben található valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók 
fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki napokon) végrehajtjuk. 
 
A 42. 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, valamint a nemzeti ünnepünk köztisztasági szempontú 
lebonyolítása. Takarítási tevékenységünk a terek, parkok, játszóterek, egyéb közterületeink 
teljes szemétmentesítése (bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált szemetet).  
A múlt héten az alapfeladatainkon túl az alábbi helyeken hajtottunk végre koncentrált takarítást:  
- 2022.10.18. Kálvária tér koncentrált takarítása;  
- 2022.10.19.Lombgyűjtés a Leonardo da Vinci játszótéren és a József utcában.  
- 2022.10.20. Lombgyűjtés a Nagy Fuvaros utcában.  
- 2022.10.21. Golgota utca koncentrált takarítása, valamint az új melegvizes nagynyomású 
mosóberendezéssel a Corvin plázánál a kiömlött festék eltávolítása. Megállapítást nyert, hogy 
ezzel a berendezéssel nagyban hozzájárulunk a köztisztaság fokozásához. 
- 2022.10.23.Corvin köz koncentrált takarítását végeztük el a nemzeti ünnepünk alkalmával 
rendezett rendezvény előtt; 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek és a 
gondozásunkra bízott zöld felületek locsolási-öntözési és fűnyírási tevékenységek végrehajtása, 
valamint az őszi időszaktól kezdődően a falevelek összeszedése. 
A Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el:  

Öntözés a Corvin sétányon; 
Planténerek áthelyezése a tavaszmező utcába; 
Lombgyűjtés a József utcában;  
Segítség nyújtása a zászlók kihelyezésében az önkormányzati épületekre; 
A forgalom lassítása, illetve az illegális parkolások megakadályozása érdekében 
planténerek kihelyezése a Nagytemplom utcában. 

 
Az alvállalkozó által elvégzett feladatok:  

Gallyazás a Diószegi Sámuel és a Golgota utcában; 
 
A múlt hétre tervezett gallyazási feladatokat végrehajtottuk, a 43. héten a Művésztelepen 
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 az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 

- Százados úti játszótéren kültéri pelenkázó asztal telepítése; 
- Horváth Mihály téri játszótéren új homokozó telepítése; 
- Nagy Templom utcai planténerek felújításának befejezése és a kihelyezése, valamint 

terelő matrica felhelyezése. Az oszlopra útszűkölet tábla kihelyezése.  
- Horánszky utcában a térkő burkolat javítása; 
- Leonardo da Vinci utcai játszótéren a csúszdatest cseréje; 
- Közterületi zászlók cseréje az ünnepre való tekintettel; 
- Kálvária téri parkban a megrongált pad helyreállítása;  
- Aszfaltozás a József utcában, a Kun utcában, a Bérkocsis és a Berzsenyi utcában. 

 
Takarítási tevékenységek: 

Corvin köz játszótér takarítása: 

 
 

  



A melegvizes nagynyomású mosó festékeltávolítása: 

 
 

Golgota utca takarítása: 

 
 

 

Kertészeti tevékenységek: 

Planténer kihelyezés a Nagy Templom utcába 

  
 
 
 
 
 



 
Öntözési tevékenységek: 

 
 

Lombszedés: 

 
 

Karbantartó tevékenységünk: 
József u. 45 járdabeszakadás javítása: 

      
Horánszky utca térkő javítás: 

 
  



Leonárdo utcai játszótér csúszda csere: 

 

Horváth Mihály téri játszótér homokozó építése: 

 

Tisztes utcai játszótér pelenkázó telepítése: 

 

 


