
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2021. 16. 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. Az őszi időszakban ezen tevékenység leginkább a 
lombszedési feladatokat teszi ki. 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, 
lombszedés. 
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 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). 
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 16. héten az általános takarítási feladatainkon túl folytattuk az illegális hulladékok 
begyűjtését. Megszerveztük az 5 db mobil illemhely folyamatos napi fertőtlenítését és a napi 
feltöltések (WC papír, kéztörlő) végrehajtását. A gyöngykavicsos kutyafuttatók gereblyézését 
végrehajtottuk (Tisztes utcai; Nap téri; Leonardo; Muzsikus Cigányok parkja; Rókus kórház 
melletti kutyafuttató). 
A Karbantartói Iroda munkatársai folytatták a kerületi tulajdonú útszakaszon a kátyúzási 
munkálatokat. Emellett folytattuk a kidöntött parkolásgátló oszlopok (pollerek) javítását és 
pótlását. Valamennyi parkban, játszótéren és kutyafuttatóban megnyitottuk a csapokat. 
Kertészeti tevékenységeink közül megkezdtük a tereken és a parkokban a fűnyírási 
tevékenységünket (Kálvária tér, Golgota tér, Bláthy park). Az önkormányzat által meghirdetett 
pályázaton nyertes társasházak részére kiosztásra kerültek a komposztládák. A Teleki téren a 
szemetelésre használt ágyást kiürítettük, feltöltöttük földdel és magaságyást készítettünk, 
melyet növényekkel ültetünk be. A facsemetékhez használt törött és a már szükségtelen tám 
rudakat eltávolítottuk. A Szigony utcában lévő magaságyások rendbetétele is megtörtént. Az 
MVM Földgáz Földgázhálózati Kft engedélyt kért egy gázvezeték rekonstrukciós munkára, 
mely a Jázmin-Tömő utcai Mirr-murr játszóteret is érinti. Az munkálatok idejére részlegesen 
lezártuk a játszóteret, melyhez kérjük a lakosság türelmét. 
  



 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

kutyafuttatók gereblyézése: 
 

  

   

     
 

Teleki téri magaságyás készítése 
 

 


