
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 43. 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 
végrehajtjuk, 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. 
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 43. 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. 
Az általános takarítási feladatainkon túl, a héten a Futó utca és környékének teljes körű, átfogó 
takarítását hajtottuk végre. Ezen túlmenően folytattuk a gyommentesítési feladatokat is. 
Az október 28-ai megemlékezés kapcsán a Kisfaludy utca takarítását hajtottuk végre. 
Folytatódott az FKF-től megrendelt faltól-falig mosás is (10.30.-én a Nagyfuvaros utca és a 
Karácsony S. utca, míg 10. 31.-én a Vajda P. út). 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül folytattuk a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Kálvária téren). Ezzel egyidőben folytattuk a lombgyűjtést is. Folytattuk a 
100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét.  
A héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat látták el:  
A Teleki téri piac körüli planténerek közül négyet beültettünk örökzöld lomblevelű cserjével, a 
többibe pedig biztosítottuk az árvácskát.  
Lombgyűjtés: Rezső téren, Kálvária téren, Mátyás téren és fűnyírás a Kálvária téren. 
A külsősök által végzett feladatok:  
Gallyazás a Kisfaludy utcában. 
Lombgyűjtés a Diószegi, Illés és Korányi utcákon, valamint Losonci téren és a Leonardo 
közben, a Teleki, a FiDo és Golgota tereken. 
Cserjealj kapálás a Leonardo közben, gyomlálás a Teleki téren.  
Megkezdődött a Corvin sétány első ütemén az emelt ágyások rekonstrukciója.  
Ezen a héten folytatjuk a gallyazási tevékenységünket a Kisfaludy és az Asztalos S. utcákban. 
 
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, 
festés, mázolás végrehajtása).  
A héten az alábbi munkákat végeztük el: 
Stróbl Alajos utcában található kutyafuttató kerítésének meghosszabbítását megkezdtük.  
A Nap utcai kutyafuttatóban megkezdődött a kutya WC átalakítása és homokkal feltöltése. a 
sétányrészen pedig a gyöngykavics feltöltés. 



A Golgota kutyafuttatóban a kutya WC kitakarítását és tiszta homokkal feltöltését hajtottuk 
végre és a kutyahomokozó kialakítását és homokkal való feltöltését készítettük el. Megkezdtük 
a sérült betonszegélyek elbontását. 
Elkezdtük a mikró-Mobilitási pontokon a roller logók felfestését.  
Lakossági kérésre a Nap 42. előtt egy kukát elbontottunk, illetve egy új szemetes edényt 
helyeztünk ki. 
Kisfaludy utcában a közterület-felügyelet segítségével a kátyúzási tevékenységünk sikeresen 
elkészült. 
A Teleki téri kutyafuttatóban a napvitorla oszlopait kiépítette a vállalkozó. 
 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Futó utca takarítás: 
 

       
 

      
 

     
 
 
 


