
Szakmai beszámoló 
 

Támogatott neve:  Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 
Címe:  1037 Budapest, Toronya utca 33. 
Telefonszáma:  +36302306994 
E- mail címe:  egyesulet@ohegy.hu 
Támogatás összege: 2.000.000.- Ft 
Tárgy:  III. ker. Önkorm. 2021. évi, civil támogatás  
 CTV/69-1/2021. ikt.sz. szerz. szerint, PM 220/2021.(II.19.) határozat alapján 

A 360 fős közhasznú Egyesület önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződés, melynek 
szándéka, hogy Óbuda Hegyvidékén lakók (cca.:13 000 fő) számára érdeklődésüknek 
megfelelő, sokszínű lehetőséget teremtsen közösségi tevékenységükhöz, ezzel szorosabbá tegye 
a lakóhelyhez való kötődést, és a helyi közéletben való tevékeny részvételt, továbbá a helyi 
lakossággal közösen őrizze a Hegyvidék helyi értékeit. 

 

 

   

„Óhegy-napok” A támogatás hozzájárult az „Árpádházi királyok és szentek” című 2 napos 
rendezvény költségeihez. A Csörsz Rumen által vezette zenekar, a Musica Historica Együttes, 
mindkét napon korhű zenei blokkokkal, térzenével gazdagította a rendezvényt. A rendezvény 
kül- és beltéri plakátjait, képeit a Polynec Kft. készítette. Az előadók öltözeteihez jelmezeket 
kölcsönöztünk, az előteret és termeket pedig a középkorra emlékeztető virágokkal díszítettük. 
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„Táborhegyi Szüret” Minden év egyik őszi reggelén, a Klubházból cca.: 30 fős csapat indul 
autóbusszal a Pilisborosjenő szőlődombra, ahol szüretelünk, majd autóbusszal visszajövünk, és 
megkezdődik az egész napos szüreti munka. A támogatás az autóbusz költségeit fedezte. 

„Honlap fejlesztése” A korábbi web-szolgáltatónk (Netkey S.r.o.) egyre bonyolultabb 
műveleteket követelt meg szerkesztőinktől, ráadásul jelentősen megnövekedett költség mellett, 
ezért váltanunk kellett. Az új szolgáltató a Kockapont Kft. Támogatás az új szolgáltató, a 
Kockapont Kft. tárhelybiztosítási költségeihez járult hozzá. 

 „Óhegy-hírek” az Egyesület havonta 
megjelenő, ingyenesen szerkesztett és 
terjesztett folyóirata. A nyomdai szolgáltat a 
Coradix Kft. végzi, a mellékelt szerződés alapján. A támogatás a folyóirat öt számának 
nyomdaköltségeit fedezte. A támogatást az újság impresszumában megjelentettük. 

Közüzemi szolgáltatások. Jelen támogatás a 11 havi gázszolgáltatás költségeit fedezte. 
Egyesületünk használatában és üzemeltetésében lévő Óhegy Klubház 1989. óta, közvetlenül 
szerződésben áll minden közműszolgáltatóval, az MVM-nél 0300054358 felhasználói 
azonosítóval. 

Vagyonbiztosítás. Az Óhegy Klubház biztosítása a teljes körű UNIQA Plus szerződés 
keretében megoldott. Támogatás az elszámolási időszakra eső költségeket fedezi. 

Ablakok javítása. Az épület előregedett ablakait folyamatosan fenntartjuk. A csapóesők 
alkalmával történt beázások miatt több ablak vízvetőjének javítása már szakembert igényelt. 
Ennek költségeit a tárgyi támogatásból fedeztük. 

Kérem beszámolónk szíves elfogadását, tisztelettel: 

2022. március 28. 
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Felcsuti László – elnök 
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 
1037 Budapest, Toronya utca 33. 

 
 


