
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 28. 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)  
 
A 28. 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 alapfeladatainkon túl a Tbiliszi tér a Kálvária tér, a Mátyás tér, a Szenes Iván 
tér, és a Szerdahelyi utca, valamint a Corvin köz, sétány és a szökőkút koncentrált 
nagytakarítását végeztük el. Fentieken túl folytattuk a járdaszegélyeken kinőt gyomok 
eltávolítását. 
Az FKF Zrt.-vel létrejött együttműködési megállapodás keretén belül az FKF folytatta a faltól-
falig takarítást, valamint a hőséglocsolást is. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek 
fűnyírási tevékenységek végrehajtása. Folytattuk a kerületi magaságyások megújítását, 
valamint a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét. 
A múlt héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

A viharos szél okozta leszakadt faágak elszállítása.  
Planténerek beültetése a Corvin közben és a Teleki téren. 
Gallyazás a Tömő utcában. 
Zöld hulladék elszállítása. 
Sövényvágás a Teleki téren. 

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 
Gallyazás a Kálvária téren, a Korányi Sándor utcában.  
Fakivágás a Tömő utcában.  
Fiatal fák, ágyások, virágoszlopok öntözése.  
Öntözőrendszerek karbantartási munkái a Kálvária téren és a Teleki téren.  
Fűnyírás a Teleki téren, a Fido téren, a Kálvária téren, a Golgota téren, a Práter utcában, 
valamint a Molnár Ferenc téren. 
 

A 28. hétre tervezett gallyazási feladatokat végrehajtottuk, illetve a Tömő utcában tervezett 
veszélyes fa kivágását sikerült végrehajtani. 
A 29. héten az Vajda Péter úton 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: 

- II. János Pál pápa téren az átadásra kerülő helyiségek (WC és szolgálati) átfestése, 
bútorok és egyéb berendezési tárgyak szállítása. Új foglaltsági jelzőrendszer kiépítése.  

- Leonardo téri játszótéren egy ugróiskola és egy útvonal felfestése 
- Losonci térre kihelyezendő padok legyártása. 
- Kerületben az újonnan keletkezett kátyúk felmérése. 
- Tbiliszi tér és játszótér terület felmérése az átépítések tervezéséhez. Az új 

játszóeszközök beépíthetőségének felmérése.  
- Párakapuk ellenőrzése. 
- Szenes Iván téri játszótéren megrongált rugós játék javítása és törött elemek beszállítása  
- Kátyúzás az alábbi utcákban: Kun utca, Horváth Mihály tér.  
- Nagy Fuvaros utcai, és a Losonci utcai járdák javítása 
- Szentkirályi utca 16. előtt a parkolósáv lezárása útburkolat süllyedése miatt. (javítását 

hétfői napra (07.18.) beütemeztük.)  
- Kis Kálvária téri parkolók elkészültek, átadásuk megtörtént. Az illegálisan odahelyezett 

sitt elszállításra került.  
- Szemetes edény áthelyezése a Szerdahelyi utcában. 

 
Takarítási tevékenységek 

Corvin köz, sétány, szökőkút takarítása: 

       
Tbiliszi tér takarítása: 

            
 

Golgota tér és környéke takarítása: 

         
 

Szerdahelyi utca takarítása: 



       
 

Losonci tér takarítása 

       
 

Szenes Iván tér takarítása: 

 
 
 

Kertészeti tevékenységek: 

 



 
 
 

Karbantartói tevékenységek: 
kátyúzási tevékenységek Horváth Mihály tér: 

 

 
 

kátyúzási tevékenységek Kun utca: 
 

 
  



 
Losonci járda 

 
 

Kálvária tér parkoló: 
 

 
 

Leonardo játszótér ugróiskola és játékos utak felfestése: 

 
 

Rugós játék javítása: 

 


