
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 44. 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 44. 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 héten átálltunk a téli időszaki munkaidőrendünkre, mely szerint a délutáni műszak 
10.00 órától 18.00 óráig tart. 
Az általános takarítási feladatainkon túl, a héten a Harminckettesek tere és a József utca 
csoportos takarítását és a lehullott falevelek összegyűjtését, valamint a Corvin sétányon 
található szökőkút alga mentesítését hajtottuk végre. Ezen túlmenően folytattuk a 
gyommentesítési feladatokat is. 
 
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:  
Fűnyírási tevékenység: FiDó téren és a Golgota téren.  
Lombgyűjtés: József utca, Mindszenty tér, Golgota tér, Horváth M. téren. 
A külsősök által végzett feladatok:  
Gallyazás és űrszelvényezés a Corvin sétányon.  
A 45. héten gallyazási, űrszelvényezési feladatokat a Kisfaludy és Illés utcában tervezünk. 
 
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 és egy új kapu 
kialakítását elvégeztük. 
A Teleki téri kutyafuttában a napvitorla oszlopok kihelyezése kész. 
A Teleki téri nagy kutyafuttatónál a zsilipelő kaput elkészítettük. 
Folytattuk a mikró-Mobilitási pontokon a roller logók felfestését.  
A Horvát Mihály téren a díszlámpában valamennyi izzót kicseréltük 
Megkezdtük az ivó kutak téliesítését (elzárásukat megkezdtük) 



Elkezdődött a Gutenberg téri játszótéren a műfű felület cseréje. A csere idejére kérjük a 
játszóteret használók megértést és türelmét. 
A Német utcai játszótéren a megrongált kerítés visszarögzítésre került. 
A Német utca - József utca sarkán egy tehergépjármű kidöntötte a közterületi szemetes edényt, 
melyet visszarögzítettünk. 
Folytattuk az mMP logók felfestését 
Horváth Mihály és Losonci téri közterületi illemhelyek takarítása a szennyeződésektől és 
falevelektől (tető felülete is)  
 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Harminckettesek tere takarítás: 
 

       
 

      
 

József utca takarítás: 
 

     
 

      
 



A Stróbl Alajos utcai kutyafuttató meghosszabbítása: 
 

     
 

Teleki tér kutyafuttató zsilipelő kapu: 
 

     
 

Kertészeti tevékenységek: (lombseprés) 
 

   
 

 


