
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. évi 31. 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 felül, olykor ad-
hoc felmerülő 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)  
 
A 31. 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 múlt héten az alap feladatainkon kívül a következőket hajtottuk végre: 
2022. augusztus 01-én Rezső tér a játszótérrel együtt;  
2022. augusztus 02-án Teleki tér, és Koltói Anna tér;  
2022. augusztus 03-án Bláthy Ottó tér, Golgota tér, Kálvária tér felnőtt sporteszközök, gumi 
borításának lemosása;  
2022. augusztus 04-én Bacsó Béla utca, Kőris utca, Korányi Sándor utca és a Horváth Mihály 
téri szökőkút lemosása;  
2022. augusztus 05-én, Tisztes utca, Villám utca és Delej utca 
Corvin szökőkút lemosása,  
Szentkirályi utca 29. előtt olajfolt miatt szerdán elszórt homok felszedése;  
Golgota tér újbóli takarítása, mert szerda óta újból kipakoltak, és szemeteltek.  
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek 
fűnyírási tevékenységek végrehajtása, valamint a hőség miatti locsolás, öntözés. Folytattuk a 
kerületi magaságyások megújítását, valamint a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét. A 
nagy szárazságra tekintettel ezen a héten a legfontosabb feladatunk az öntözési feladatok 
végrehajtása volt. 
A múlt héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

Fűnyírás a Horváth Mihály téren 
Planténerek gyomlálása a Népszínház utcában; 
Burkolat tisztítása a Kálvária téren a kösztisztasági irodával együttműködve; 
Zöldhulladák és lomb összegyűjtése a Nap téren; 
Fűnyírás a Rezső téren; 
Fűnyírás, gyomlálás, és a burkolat gyommentesítése az Orczy-Diószegi háromszögben; 
Fűnyírás a Bláthy Ottó parkban. 

. 
Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 

Fiatal fák, planténerek, és ágyások és virágoszlopok öntözése; 
Cserjekapálás a Kálvária téren, a Bezerédj utcában, a Szigony utcában, a Losonci téren, a 
Mikszáth téren; 
Permetezés a Palotanegyedben és a Benyovszky Móric utcában; 



Lomb és zöldhulladék gyűjtés a Rezső téren és a Mátyás téren; 
Öntözőrendszerek átvizsgálása és karbantartása; 
 
Jövő heti tervek:  
Az alvállalkozóval együtt folytatjuk a bővített öntözési feladatokat;  
Gallyazás a Corvin közben a Práter utcában és a Kálvária téren; 
Fűnyírás a Kálvária téren, a Teleki téren, a Koltói Anna téren, a Molnár Ferenc téren, a 
Práter utcában, a Tisztes utcában, a Golgota téren; 
Sövényvágás a Teleki téren, a Mátyás téren, a Golgota téren, a Molnár Ferenc téren, a 
Szigony utcában, ágyásfelületek gyomlálása.   

 
Karbantartási tevékenységek:  
A feladataink a kátyúzási tevékenységeken túl az utcabútorok rendbetétele (javítás, festés, 
mázolás, faanyag pótlás stb.), valamint a játszótéri eszközök folyamatos karbantartása.  
A héten a szabadságok miatt kis létszámú karbantartó csapat az alábbi feladatokat végezték el: 
 

- Losonci téri játszótéren átadásra került a felújított homokozó; 
- II. János Pál pápa téri WC-ben kialakítottunk egy kettős fali csatlakozót és a wc ajtaját 

megjavítottuk; 
- Infótáblák kihelyezése folytatódott a kerület parkjainak kapujára; 
- Losonci téri játszótéren a mászóvár megrongálódott podesztjeinek cseréje folytatódott; 
- Mária utcai javított útburkolatának besöprését elvégezték; 
- Golgota téri rongált emeltágyás javítását elkészítették; 
- Tisztes utcai játszótérre felhelyezték az új napvitorlát; 
- Tavaszmező utcában közúti közlekedési balesetnek minősülő esemény történt: egy 

gépjármű erősen megrongálódott miközben felszaladt a járdára és kidöntött kettő 
pollert. Közterület felé jeleztük az esetet és visszanézik a rongáló gépjárművet; 

- Teleki téri színpad átvizsgálása, megállapításra került, hogy a színpad jelenlegi 
állapotában veszélyes és bontásra ítélt, figyelemfelhívó táblák kerültek kihelyezésre; 

- Villanyfogyasztás ellenőrzése a Nagytemplom utcai fogyasztási helyen; 
- Kátyúzási munkákat végeztünk a Német és a Szentkirályi utcában; 
- Heti feladatok között volt a párakapuk és a szökőkutat ellenőrzése. 

 
 
 Takarítási tevékenységek: 

 

     
 



Kertészeti tevékenységek: 

 
 
 



 
 

Karbantartói tevékenységek: 
Napvitorla(Tisztes utcai játszótér): 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Homokozó felújítása: 

 
 

Teleki László téri színpad átvizsgálása: 

 


