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Tisztelt Városrészi Önkormányzat! 
 
 

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló utak, járdák és úttartozékok karbantartása folyamatos 

üzemeltetési feladat, mely részben a képviselői és lakossági jelzések, részben saját hatáskörben végzett 

ellenőrzések, helyszíni bejárások és társszervek jelzései alapján történik. A karbantartási munkákat 

közszolgáltatási szerződés keretében a Feszofe Kft. végzi, illetve végezteti. 

A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részéről a Feszofe Kft. irányába 2020. évben jelen időpontig tett 

intézkedéskérésekről és azok készültségi állapotáról az alábbiakban adunk tájékoztatást. 

 

Lapkő burkolatú járdák javítására, kiépítésére vonatkozó intézkedéskérések: 

Megrendelés címe és tárgya: Készültség Bejelentő 

Friss u. 3-Toronyház u. 10. között kitaposott ösvény lekövezése megtörtént lakossági kérés 

Üllői út 149. A szolgáltatóház mellől induló és a hátsó parkoló 
mellett futó parki sétány botlásveszélyes lapköveinek szintbe 
helyezése 

megtörtént saját hatáskör 

Üllői út 165. járólapok szintbe helyezése megtörtént lakossági kérés 

Pöttyös utca 3. mögött 3 db pad elé egy-egy soros 40 x 40-es 
beton lapkő fektetése 

megtörtént lakossági kérés 

Kosárka sétány 8. előtt a felújított játszótérnél lévő áttaposás és a 
Börzsöny utca 3. mellett a felújított játszótérhez vezető áttaposás 
megszüntetése két soros 40x40-es bontott beton lapkőből 
szegélykő fektetésével összesen 41 folyóméter 

megtörtént lakossági kérés 

Gyáli út 15. előtt meglévő lapkövek szintbehelyezése, hiányzó 
lapok pótlása 

folyamatban  lakossági kérés 

Osztag u. 13. járdalap beszakadás 
új megrendelés 

TH képviselő 
kérés 

Füleki köz 9. járdalapok szintbehelyezése 
új megrendelés 

TH képviselő 
kérés 

 

Út- és járdajavítások 

Lobogó u. 1. sebességcsökkentő küszöb előtt útpálya süllyedés 
javítása 

folyamatban  saját hatáskör 

Üllői 149. sz. ingatlan mögötti szervizúton útpálya kátyú, 
sebességcsökkentő küszöb javítás 

megtörtént saját hatáskör 

Egyetértés u. 3. III. lph. kb 1 m2 aszfalt járda helyreállítás előzetes 
egyeztetés szükséges a lépcső átépítés miatt 

folyamatban  
TH képviselő 
kérés 

Epreserdő 36-40. járdajavítás megtörtént saját hatáskör 

Epreserdő 17. járdajavítás megtörtént saját hatáskör 

Dési H. u. 34. bejárati lépcső és közterületi járda között a 
bekötőjárda mellett járdaszélesítés kb. 5 m x 80-100 cm 

megtörtént lakossági kérés 

Hurok u. 13. felpúposodott, botlásveszélyes járda helyreállítás folyamatban  képviselői kérés 

Börzsöny u. 6/III útpálya kátyúk folyamatban  saját hatáskör 

Lobogó u. 24. épület mögötti parkolóban gyökérfelnyomódás 
miatt kimozdult, felpúposodott gyephézagos térburkolat 
helyreállítás több helyen 

nagy felület 
javítása, ezért 
pénzügyi keret 

függvénye 

lakossági kérés 

Lobogó u. 5. járdasüllyedés helyreállítás megtörtént  Budapest KÖZÚT 

Friss u. 3. zsákutcában sebességcsökkentő bordaépítés folyamatban  lakossági kérés 



Ifjúmunkás u. Pöttyös sarok küszöbjavítás megtörtént saját hatáskör 

Egyetértés u. útpálya kátyú megszüntetés megtörtént lakossági kérés 

Füleki köz útpálya kátyú megszüntetés folyamatban  saját hatáskör 

Szerkocsi utca útpálya kátyú megszüntetés folyamatban  saját hatáskör 

 
 

Egyéb javítások 

Üllői út 173. parkolás gátló oszlop pótlása 
folyamatban  Ferencvárosi 

Közterület-
felügyelet 

Ecseri út 17. járdában 1 db poller eltávolítás megtörtént saját hatáskör 

Kosárka sétány 6. a zöld területen történő parkolás 
megakadályozás érdekében pollerezés ívben a kiemelt szegély 
mellett 

folyamatban  
saját hatáskör 

Ifjúmunkás u. 32. játszótér körüli járdában 3-3 db poller 
elhelyezése gépkocsi forgalom akadályozása érdekében 

folyamatban  
képviselői kérés 

Dési 3-4. épített borda kiépítés a műanyagok helyett folyamatban képviselői kérés 

Napfény u. 6. szelektív előtt csapadékvíz elvezetés, szikkasztás folyamatban  lakossági kérés 

Táblás köz 5-7. között tisztítóakna körül burkolat javítás megtörtént lakossági kérés 

 

Feszofe kft. saját hatáskörben végzett javításai: 

Ifjúmunkás u. 24.’’fekvőrendőr’’ javítás kockakőből  megtörtént 

Üllői u. 161. II. lph járdafelújítás megtörtént 

Börzsöny u. 19. mögött járda- és útburkolatjavítás megtörtént 

 
 
 
Budapest, 2020.  
 
 
 

Szili Adrián s.k. 
irodavezető 

 
 
 


