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2010. évi egyedi támogatások  
 

Támogatás 
kedvezményezettjének 

neve 

 
Támogatás célja 

Megitélt támogatás, 
Közpénzek 

Felhasználását, 
Ellenőrzését és 

Elszámolását végző 
Bizottság döntése (Ft, 

döntés száma) 

Tura Városi Sport 
Klub (képv.: 

Tóthné Horák 
Mária ügyvezető 

elnök) 

a 2010. évet érintő bajnokságok (2009/2010 befejezése 2010/2011. kezdése) 
alatt a Tura VSK csapatainak működtetése, fenntartása. Csapatok: NB III. 
felnőtt, U-19, U-16 Pest Megye Kiemelt U-14. Pest M. I/B. U-19. Budapest 
Bajnokság U-12 NUPI: U-7, U-9, U-11, Öregfiúk. Nevezési díjak, szövetségi 
költségek (igazolás, j. engedély). Központi játékvezetői díjak. Helyszíni 
játékvez. díjak. Közüzemi díjak. Utazási költségek (autóbusz, szgk). 
Sporteszköz, sportruházat. Karbantartási kg.. Egyéb rendezési kg.. Terembérlet, 
pályabérlet. Gondnoki díj, edzők költsége. Mkupa költség. A részletezett 
költségterv alapján a Városi Sport Klub éves működésének biztosítása a 7 éves 
korcsoporttól az öregfiúk bajnokságig, mely 10 csapatot érint. A versenysporton 
túl az egészséges életmódra nevelés a cél. Igazolt létszám 150 fő.  

7.500.000,-  
2/2010.(II.10.) 

Tura Biztonságáért 
2002 Polgárőr 

Egyesület (képv.: 
Lukács István 

elnök) 

Üzemanyag, autófenntartás, technikai eszközök fejlesztése, ruhák, látvány kabát 
vásárlása, polgárőr egyensapka vásárlása.  

1.000.000,- Ft  
21/2010.(IV.28.) 

Tura Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (képv.: 
Benedek István 

elnök) 

Gépjármű fecskendő üzemben tartása és karbantartása, egyesület működési 
költségei (továbbképzési díj, telefonszámlák, fejlesztések, szertár- garázsépítés 
elkezdése).  

600.000,- Ft  
22/2010.(IV.28.) 
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Turai Wado-Ryu 
Karate Klub  

(képv.: Fási Tibor 
klubvezető) 

A Klub 2010. évi nyári edzőtábora a vendéginstruktorok, vendégelőadók, 
szakértők honoráriumára, szállás és étkezési költségére és az előadások 
finanszírozása. Tápiógyörgye 2010. 08.01- től 07-ig  

40.000,- Ft  
23/2010.(IV.28.) 

Turai Őszirózsa 
Nyugdíjas 

Egyesület (képv.: 
Marinka Sándorné 

elnök) 

Buszköltségekre, rendezvények lebonyolítására. A néphagyomány megőrzése 
érdekében különböző helységekben a meghívásoknak eleget téve mutatják be 
népdalainkat és a népviseletünket. Helyi rendezvények szervezése a környékbeli 
klubok megvendégelésével. Az időskorú tagjaink szabadidejének tartalmas 
megszervezése, az ország nevezetességei, fürdői és egyéb kirándulások 
szervezése, lebonyolítása. (buszköltség, vendégvárás költségei, élelem, üdítő).  

140.000,- Ft  
24/2010.(IV.28.)  

Galgavidéki 
Sakkbarátok 

Sportegyesülete 
(képv.: Tóth Máté 

József elnök) 

A GVSE működési támogatása. Óvodában és iskolában folyamatos sakkoktatás 
végzése. Megyei és országos versenyeken vesznek részt. Nyári szünetben 
hasznos programok szervezése: sakktábor, sportnapközi, részt vesznek a Galga 
Expedícióban is. Nyomtatvány ktg.; szakkönyvek; gyermekek részére ajándék, 
jutalom; posta, telefon; versenyek nevezési díjai; bankköltség; honlap költsége; 
eszköz beszerzés (sakk készlet, óra); nyári sakknapközi költsége; nyári sakktábor 
költsége (2 alkalom Balatonföldváron).  

80.000,- Ft  
25/2010.(IV.28.) 

Galga Expedíció a 
Szülőföldért 

Egyesület (képv.: 
Abért Zsolt elnök) 

Turai és erdélyi gyerekek táboroztatásához és a programok megvalósulásához. 
Erdélyből érkező gyerekek és kísérőik költségtérítés nélkül vesznek részt a 
táborban. Tápiógyörgye Ifjúsági Tábor 2010.08.01.-07-ig. A támogatási összeg 
fedezné az Erdélyből érkező gyerekek és kísérőik költségeit, hozzájárul a 
táborvégi jutalmazásaihoz.  

180.000,- Ft  
26/2010.(IV.28.) 

Barczi Zsolt (1032. sz. 
Kaszap István 

cserkészcsapat) 

A táborban résztvevő gyerekek étkeztetése, területbérlés, strand, múzeumi 
belépők, útiköltség, egyéb. (program megvalósítás, étkeztetés, területbérlés, 
strand- és múzeumi belépők, útiköltség, busz, teherautó) Pilis 2010.07.05-15. 
között. Tábori felszerelések teherautóval történő helyszínre juttatása és 
gyermekek utaztatása, étkeztetéshez való hozzájárulás.  

170.000,- Ft  
27/2010.(IV.28.) 

Barczi Zsolt hitoktató 
(Római Katolikus 

Plébánia 
Egyházközségi 

Táborban résztvevő gyermekek étkeztetése, területbérlés, strand és múzeumi 
belépők, személy és felszerelés szállítás, egyéb program megvalósítás. Pilis 
2010.07.19-24. között.  

 
80.000,- Ft  

28/2010.(IV.28.)  
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tábor)  

Dolányi Anna 
(kézműves 
napközis- 
és mesetábor)  

Falumúzeum Tura 2010.08.09-13. között. A kézműves napközis és mesetábor 
alatt elsajátítható kézműves foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok 
beszerzésére. Általános iskolás korú gyerekek manuális készségfejlesztése, népi 
kismesterségek és kézműves hagyományok megismertetése, kézműves technikák 
széles körű bemutatás, szövés, fonás, bőrözés, agyagozás, gyöngyfűzés, 
fafaragás, papírmasé készítés, szögnyomdázás, fakanálbáb készítés, rendhagyó 
néprajzóra, népmese dramatizáció, népi gyermekjátékok tanulása szakemberek, 
foglalkozásszervezők közreműködésével, elkészült munkák mesejátékkal való 
bemutatása a hozzátartozók jelenlétével, a program közös bográcsolással való 
zárása.   

 
 

45.000,- Ft  
29/2010.(IV.28.)  

Guttman Dojo 
Sportegyesület 

(képv.: Guttman 
János elnök) 

Nyári edzőtábor Tápiógyörgye 2010. augusztus. Táborban résztvevő gyermekek 
étkezési hozzájárulása, szállás hozzájárulása. Szállás, étkezés, egyéb.  

0,- Ft  
30/2010.(IV.28.) 

Mint a többi ember 
Alapítvány (képv.: 

Tóth-Zsiga 
Istvánné 

kuratóriumi elnök ) 

Nappali foglalkoztató fogyatékos fiatalok részére a 2194 Tura, Tabán u. 44. 
szám alatt 2010. év során. Délelőtti foglalkoztatás, ismeretek szinten tartása, 
fejlesztése. Cél: kézműves műhely létrehozása, védett munkahelyek létesítése. A 
termékek értékesítésével az érintett családok helyzetének javítása. Helyi 
önkéntesekkel a fogyatékosok integrációjának könnyítése. A fiatalok 
továbblépése, önbecsülése miatt, a családok életének könnyítése, kilátásaik 
javítása érdekében feltétlen fontos cél. A rendszeres tartózkodás miatt rezsi 
költség emelkedés, 1 fő foglalkoztatása fél állásban (szervezés, szállítás, 
ügyintézés, adminisztráció), 1 fő foglalkoztatása fél állásban (fejlesztés, 
foglalkoztatás, felügyelet).  

200.000,- Ft  
31/2010.(IV.28.) 

Kistérség Gondozási 
Központ (Varga 

Jánosné 
intézményvezető) 

2194 Tura, Puskin tér 26. szám alatt 2010.06.21 – 2010.06.25. naponta 8-16-ig.  
Szabadidő hasznos eltöltése 5 napon át, napi 3X-i étkezés biztosítása. Kézműves 
foglalkozások. Támogatási összeg felhasználása: 5 napon keresztül meleg élelem 
biztosítása (ebéd) naponta helyszínre szállítással. Kézműves foglalkozások 
anyagköltsége. Kirándulás más településre. Cél: a gyerekek szabadidejének 
hasznos eltöltése, a meglévő ismeretek gyarapítása.  

30.000,- Ft  
32/2010.(IV.28.)  
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Bauer Nóra 
(Olvasótábor )  

Olvasótábor 9-13 éves gyermekek körében a Tura Városi Könyvtárban 2010. 
június 28 – július 2. között. A „klasszikus” nyomtatott irodalom előtérbe 
helyezése, könyvforgatás népszerűsítése az ún. fejlesztő biblioterápia 
módszereivel. Az olvasótábor témája: vadon élő állataink az irodalomban. 
Belépődíjak, útiköltség, étkezés, irodalom beszerzése, eszközök.   

 
25.000,- Ft  

33/2010.(IV.28.)  

Szent Margit Karitász 
Csoport (képv.: 

Szovicsné Kolesza 
Erika)  

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása a részvétel a gyermekek számára 
ingyenes. Az anyagi feltételeket támogatásokból, adományokból biztosítják. A 
tábor résztvevői 28 fő gyermek, 4 felnőtt kísérő. A gyermekek turai diákok 9-12 
éves korig. Szervezésük megkeresésük április-május hónapban történik a 
pedagógusok segítségével. A tábor helye, ideje: Érsekvadkert Kolping-ház, 
2010.06.30. - 07.04. között. Tervezett programok: városnézés Vácon. 
Múzeumlátogatás Balassagyarmaton, Csesztvén strandolás, gyalogtúra, 
szabadidős játékok, kézműves tevékenység szervezése. Szállás, útiköltség, 
belépődíjak, élelmiszer.  

 
150.000,- Ft  

34/2010.(IV.28.) 

Kardoss Edit és 
Kardoss Lóránt 

Imre  

3. BSI Balaton szupermaratonon való részvétel és sikeres teljesítése Tura város 
képviseletében. 2010.03.18-21. között a Balaton körül (összesen: 195,5 km). 
Nevezési díj, útiköltség, felszerelés, egyéb költségek (vitamin, kenőcs, 
táplálékkiegészítő, speciális étel és italok). Ezt a versenyt először teljesíti 
testvérpáros, éppen a maratoni futás 2500. évfordulóján.  

20.000,- Ft  
35/2010.(IV.28.)  

Kis Gábor (Turai 
Tekergők nyári 

tábora)  

Az iskolai szakkör vándortábora a Zempléni-hegység Országos Kéktúra 100 km-
ét járja be. 5 túrázó a 8. c. osztályból. A túra Hollóháza – Füzér – Regéc és 
Boldogkőváralja szakaszt érinti. Ez az 5 fiatal jutalom-tábora az elmúlt 4 év 
túráinak az eredményéért. A 4 éjszakát 4 település turistaszállóin töltik el. 
Közben megismerkednek a Huták mesterségével és a 3 történelmi várunk 
hőskorával. A támogatást utazásra és belépődíjakra fordítják.  

25.000,- Ft  
36/2010.(VII.07.) 

Napraforgó Fotókör 
(Takács Pál 
körvezető)  

Havonként két városi faliújság egy iskolai faliújság elkészítése, várostörténeti 
album rendszeres vezetése, a Turai Hírlap képekkel történő segítése.  

50.000,- Ft 
KOS Bizottság 

2010.12.07-i ülése  
2010. évi költségvetésben egyedi támogatásokra meghatározott keretösszeg: 10.295.000,- Ft, mely 
keretösszeget a Képviselő-testület 202/2010. (XII.8.) határozattal 10.335.000 forintra megemelt.  

Összesen: 10.335.000,- 
Ft 

 


