
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 37. 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 hozunk rendbe. 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. Hetente egyszer (szerdánként) 
fertőtlenítjük a kerületben található valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók 
fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki napokon) végrehajtjuk. 
 
A 37. 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, valamint a viharok által okozott károk eltakarítása. Takarítási 
tevékenységünk a terek, parkok, játszóterek, egyéb közterületeink teljes szemétmentesítése 
(bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált szemetet).  
A múlt héten az alapfeladatainkon túl az alábbi helyeken hajtottunk végre koncentrált takarítást:  

- 2022.09.12. Nagytemplom utca rakodási terület lemosása 
- 2022.09.13. Delej, Bláthy Ottóés Villám utca és mellék utcái; 
- 2022.09.14. Koltói Anna tér, és Szenes Iván tér koncentrált takarítása;  
- 2022.09.15. Golgota tér koncentrált takarítása; 
- 2022.09.15. Kálvária tér felborult Toi toi illemhely helyreállítása; 
- 2022.09.16. Corvin szökőkút heti rendszeres takarítása, algátlanítása; 
- 2022.09.18. Muzsikus Cigányok parkjánál felborult Toi toi helyreállítása; 
- 2022.09.18. Corvin sétány zöldfelület takarítása; 
- 2022.09.18. Gutenberg tér koncentrált takarítása. 

Ezen túlmenően a folytattuk a járdaszegélyeken kinőt gyomok (Szigony utca) eltávolítását.  
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül a legfontosabb feladataink közé tartozott a közterületek és a 
gondozásunkra bízott zöld felületek locsolási-öntözési és fűnyírási tevékenységek végrehajtása. 
A Kertészeti Iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el:  

Fűnyírás a Bláthy parkban, a Horváth Mihály téren és a Nap téren; 
Illegális zöld hulladék elszállítása a Villám utcából; 
Sövényvágás és cserjemetszés a Bláthy Ottó utcában és a Teleki téren; 
Feleslegessé vált tám rudak eltávolítása a Koltói Anna (Fidó) téren. 

 
Az alvállalkozó által elvégzett feladatok:  

A fiatal fák, planténerek, ágyások, és virágoszlopok öntözése; 
Fasori kaszálás az egész kerületben; 
Kapálás a Szigony utcában és a Corvin sétányon;  
Gyöngykavics sarabolás a Koltói Anna (Fidó) téren;  
Ívókút javítása a Teleki téren;  
Kapálás és burkolat gyommentesítése a Diószegi utcában;  
Gallyazás a Diószegi és a Gaál Mózes utcában (a 83M troli új útvonala miatt); 
Gallyazás a Koltói Anna (Fidó) téren és a Bíró Lajos utcában.  

 



A csütörtöki rendkívüli okozta károk felszámolása érdekében az alábbi események vihar 
jelentősen nagyobb erőfeszítést kívánt az irodánk és az alvállalkozók részéről: 
A kármentesítés és a veszély-helyzetek elhárítása már csütörtök délután megkezdődött. A 
leszakadt ágak alatti területet elkordonoztuk a járdák és utak járatosságát biztosítottuk. 
A legtöbb leszakadás a Kálvária téren történt, ott egy idős, egyébként is rossz állapotú fa olyan 
súlyosan sérült, hogy kivágása elkerülhetetlen.  
A Horváth Mihály téri játszótéren egy nagyobb leszakadás következtében a kerítés is megsérült, 
itt a fa további vizsgálatára van szükség. 
A Csobánc utcában egy fa kidőlt és három fa olyan súlyosan sérült, hogy itt is szükséges ezen 
fák kivágása. A kidőlés oka a viharon túl, hogy a fák egy beton gyűrűbe vannak beültetve, így 
a tartógyökerek gyengén kapcsolódtak a talajjal. Az ilyen fahelyeken lévő fák megóvása 
érdekében a jelenlegi beton gyűrűket elszállítjuk és az új fákat már közvetlenül a talajba 
ültetjük. 
Jelentősebb sérülést továbbá a Reguly Antal utcában és a Benyovszky Móric utcában szenvedett 
el egy-egy fa. Ennek a két fának sajnos kettétört a törzse, így ezeket is ki kell vágni.  
Ezen kívül sajnos a Salgótarjáni utcában is kidőlt egy fa.  
Nagyon sok helyen voltak ezen kívül kisebb leszakadások, mint pl. a Korányi Sándor utcában, 
a Teleki téren, a Koltói Anna (Fidó) téren, a Diószegi utcában, valamint a Szenes Iván (Rezső 
téren) stb.  
A munkában az szerződéses partnereink nagy segítséget nyújtottak, mind a leszakadt faágak 
eltüntetésében (elhordás, darálás stb.), mind pedig a zöldhulladék elszállításában.  
Ennek köszönhetően a zöld hulladékot szinte teljes egészében sikerült elszállítani péntek estére.  
A múlt hétre tervezett gallyazási feladatokat kedden és szerdán végrehajtottuk, a 38. héten a 
Kálvária téren, a Teleki téren és a Mátyás téren végzünk gallyazási feladatokat, valamint a vihar 
okozta sérült fákon elvégezzük a sebkezelést és a koronát is kiigazítjuk, valamint a sérült 
részeket eltávolítjuk.  
 
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: 

- Kálvária téri játszótéren a kétüléses hintákat lánckopás miatt le kellett szereli az 
alkatrészeket megrendeltük, addig a lakosság szíves türelmét kérjük; 

- A Nagy Templom utcai rakodóterület lehatárolására kihelyeztük a virágládákat; 
- Tavaszmező utcában a kidöntött pollerek helyére újak kihelyezése;  
- Tisztes utcai játszótéren a vihar által megrongált napvitorla oszlopok beszedése, a 

tönkrement napernyők begyűjtése; 
- Játszóterekről a napvitorlák beszedése;  
- Víg utcai beszakadás feltárása és lebetonozása; 
- Kátyúzás az alábbi útszakaszokon: Korányi Sándor utca, Szentkirályi utca, Práter utca;  

 
  



Takarítási tevékenységek: 
Nagy Templom utca takarítása: 

 
Corvin sétány koncentrált takarítása: 

 

 
 

Kertészeti tevékenységek: 

 
 

Veszélyes fa kivágása: 
 

 
 
 



A vihar okozta károk felszámolása: 

 

 
 

Karbantartó tevékenységünk: 
Kátyúzási feladatok: 

Korányi S. utca: 

 
Práter utca: 

 
 



Szentkirályi utca: 
 

 
 

Víg utca: 

 
 

A kétszemélyes hinta leszerelése: 

 
 

Az anyag megérkezéséig és a javításig türelmüket kérjük! 


