
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 21. 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 21. 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 a legfontosabb feladataink közé tartozott a lakossági lomtalanítást követő takarítási 
feladatok koordinálása. Sajnos a helyi lakosok egy része nem értette meg, hogy milyen 
hulladékokat nem lehet kihelyezni, így ismételten rengeteg sitt és egyéb veszélyes hulladékot 
is kihelyeztek jogtalanul. Ezen hulladékokat az FKF nem szállítja el, így ezen hulladékok 
összegyűjtése az igazgatóságunk feladata volt. A nem jogkövető lakosok miatt ismételten 
megnehezítették mind az FKF, mind pedig a Városüzemeltetési igazgatóság munkatársainak a 
tevékenységét, nem beszélve az ezzel okozott károkat. Az első ütemben több mint 1 tonna 
veszélyes hulladékot szedtünk össze a közterületeinkről (pl.: gumiabroncs 560 kg, tűzveszélyes 
festékhulladék 79 kg, nem tűzveszélyes festékhulladék 413 kg, egyéb veszélyes hulladék 6 kg). 
A közterület-felügyelet munkatársai is próbálták megakadályozni az utólagos kipakolásokat, 
valamint a veszélyes hulladékok kipakolását, melyek ellenőrzését élő erővel és a térfigyelő 
kamerák segítségével hajtottak végre. A szabálytalankodókat figyelmeztették. 
A gyereknapi programok zavartalan végrehajtásához, megtisztítottuk a rendezvények 
helyszíneit, a kerületőrség állománya biztosította a helyszíneket, hogy az oda kilátogatók szép 
tiszta és rendes körülmények között élvezhessék ezen programokat. A programok befejeztével 
utótakarítási tevékenységeket is végrehajtottunk.  
Az alaptevékenységeinken kívül a Teleki tér, a Kálvária tér, a Losonci tér, a Koltói Anna tér és 
a Bacsó Béla utca átfogó takarítását végeztük el. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül az utóbbi idők viharos időjárása miatt a legfontosabb 
feladataink közé tartozott a fákról lehullott ágak, gallyak összeszedése. Folytattuk a kerületi 
magaságyások megújítását, valamint a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét.  
A múlt héten a kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el: 

Kaszálás a Teleki téri piac parkolójában 
Sövényvágás a Bláthy Ottó utcában 
Fűnyírás a Golgota téren, a Kálvária téren és a Mátyás téren 
Valamennyi virágágyások hagymás növényeinek kiürítése megtörtént, az egynyári virágok 
beültetése megkezdődött.   

Az alvállalkozó által elvégzett feladatok: 
Virágágyások ültetése egynyári virágokkal. 



A virágtartó oszlopok beültetése is megtörtént. A képeken az is látszik, hogy sajnálatos 
módon valakik máris kiloptak néhány virágot a tartóból. 
Sövényvágás a Molnár Ferenc téren és a Golgota téren 
Gyomlálás és kapálás a Szigony utcában és a Mikszáth Kálmán téren  
Fiatal fák öntözése 
Fűnyírás a Teleki László téren, a FiDo parkban, a Losonci téren és a Práter utcában 

A 21. hétre tervezett gallyazási feladatokat a Horváth Mihály téren és a Szabó Ervin téren 
elvégeztük. 
A 22. héten folytatjuk a közterületi kamerák láthatóságának gallyazással történő javítását, 
illetve a Práter utcában tervezünk gallyazási feladatokat végrehajtani. A Rákóczi téri veszélyes 
fa kivágása is terveink szerint ezen a héten valósul meg. 
 
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 a parkokban, kutyafuttatókban és a játszótereken lévő ivókutakat javítottuk meg, 
cseréltük ki, és megnyitottuk valamennyi kutat. 
A héten az alábbi feladatokat végezte el a karbantartó iroda: 

- Kálvária téri szökőkút javítása és próbaüzem megindítása 
- Mmp pontok kiépítése  
- Aszfaltozás a Ciprus, Százados, Illés utcákban, valamint a Bacsó Béla utcában 
- Tömő utcai infótábla javítása 
- Leonardo da Vinci utcában szegély visszaragasztása 
- Kukák javítása a Kálvária téren, Vajda Péter utcában és Losonci téren 
- A múlt héten vásárolt és kihelyezett új közterületi szemetes edényt valaki máris 

összefirkálta a Losonci téren, ezzel is többletmunkát adva igazgatóságunknak. 
 

Takarítási tevékenységek 
Teleki tér: 

       
Corvin sétány: 

         
 



Bacsó Béla utca: 
 

 
 

Koltói Anna tér: 
 

     
 

Veszélyes hulladék kipakolások: 
 

 
  



Kertészeti tevékenységek: 
Golgota tér kutyafuttató: 

 

     
 

A kivágandó veszélyes fa a Rákóczi téren: 

     
 

Egyéb tevékenységek (ültetés, fűnyírás stb.) 
 

    

      
Virágoszlopok beültetése: 

    
  



Karbantartói tevékenységek: 
Bacsó Béla utca aszfaltozás 

 
 

Ciprus utca: 

 
 

Illés utca: 

 
Százados út: 

 
  



Az új kukák kihelyezését követően már valaki sajnos meg is rongálta azt a Losonci 
téren: 

 

       
 
 


