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2011. évi egyedi támogatások  
 

Támogatást kérő 2011-re igényelt támogatásra kérelmező által 
megjelölt cél (megvalósítás helye, ideje)  

KOS Bizottság  
döntése (Ft, döntés 

száma) 

Tura Városi Sport 
Klub  

NB III. 25 fő utánpótlás csapatok (U7-9-11-14-
17-19) min. 100 fő 2011. évi versenyeztetése, 
felkészítése, egészséges életmódra, sportra való 
felkészítése szakképzett edzőkkel. NB III. , UP, 
egyéb fenntartási költségek : részletes kimutatás 
mellékelve. 

7.000.000,- Ft  
21/2011.(III.17.) 

2.500.000,- Ft 
52/2011.(X.27.) 

Tura 
Biztonságáért 
2002 Polgárőr 

Egyesület  

Üzemanyag, autófenntartás, technikai eszközök 
továbbfejlesztése, ruhák pótlása, rendőrökkel 
való közös járőrszolgálat saját autóval + 
üzemanyag.  

600.000,- Ft  
22/2011.(III.28.) 

400.000,- Ft 
48/2011.(VIII.29.) 

Tura Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Tűzoltó gépjárműfecskendő üzemben tartása, 
műszaki karbantartása, tűzoltó szakfelszerelések 
karbantartása, vásárlása, tűzoltó 
védőfelszerelések karbantartása, vásárlása, 
továbbképzések, gyakorlatok, egyéb működési 
költségek, tűzoltó tömlők vásárlása, meglévő 
szakfelszerelések, légzőkészülékek, tömlők, 
sugárcsövek, láncfűrész, stb. - időszakos 
felülvizsgálata, tűzoltő védőfelszerelések 
vásárlása (védőruha, kesztyű, csizma, sisak), 
meglévő védőfelszerelések időszakos 
felülvizsgálata, negyedéves továbbképzések, 
ügyintézések költségei. 

600.000,- Ft  
23/2011.(III.28.)  

Turai Wado-Ryu 
Karate Klub   

A Turai Wado Karate Klub 2011. évi  
edzőtábora, meghívott vendéginstruktorok, 
vizsgáztató instruktorok, harcművészeti és 
természetvédelmi vendégelőadók étkezési-, 
szállásköltségének finanszírozása, valamint 
honoráriumának biztosítása. 
Helyszín, időpont:  Tápiógyörgye vagy Szentes 
2011. július - augusztus  
Táborozási napok száma: 6 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 10 
fő.   

40.000,- Ft 
24/2011.(III.28.)  

Turai Őszirózsa 
Nyugdíjas 
Egyesület  

Szépkorú egyesületi tagok szabadidő 
eltöltéséhez, rendezvények, kirándulások, a 
népdalkör versenyekre való eljutása költségeinek 
enyhítéséhez  

80.000,- Ft  
25/2011.(III.28.)  

 Galgavidéki 
Sakkbarátok 
Sportegyesülete  

Az egyesület egész éves működése, ifjúsági, 
gyermek foglalkozások megtartása, gyermekek 
versenyeztetése, házi-, megyei-, országos és 
nemzetközi versenyeken. Felnőtt 
csapatbajnokságban való részvétel. (Részletes 
kimutatás mellékelve.). Nevezési díjak, 

80.000,- Ft  
26/2011.(III.28.)  
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gyermekek részére ajándékok vásárlása.  

Galga Expedíció a 
Szülőföldért 

Egyesület  

A nyári táborozásra meghívott erdélyi 
gyermekek és kísérőik költségeinek 
csökkentésére. Szállás és étkezési költségek, 
valamint a külsős programok fedezésére. 
Helyszín, időpont: Tápiógyörgye 2011. 
augusztus 1-7.  
Táborozási napok száma: 7 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 50 
fő.   

210.000,- Ft  
27/2011.(III.28.)  

Barczi Zsolt 
hitoktató  (1032. 
sz. Kaszap István 
cserkészcsapat) 

A táborban résztvevő gyerekek étkeztetése, 
területbérlés, strand, múzeumi belépők, utazási 
költség autóbusszal és a felszerelések helyszínre 
juttatása, egyéb program megvalósítás.   
Helyszín, időpont: Börzsöny hg. 2011. július 4-
14.  
Táborozási napok száma: 10 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 50 
fő.   

200.000,- Ft  
28/2011.(III.28.)  

Barczi Zsolt 
hitoktató (Római 

Katolikus 
Plébánia 

Egyházközségi 
tábor)  

Táborban résztvevő gyermekek étkeztetése, 
területbérlés, strand és múzeumi belépők, 
személyszállítás autóbusszal és felszerelések 
helyszínre juttatása, egyéb program 
megvalósítás.  
Helyszín, időpont: Pilis hg. - Mogyoró hegy  
2011. július 18-23.  
Táborozási napok száma: 6 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 45 
fő.   

140.000,- Ft  
29/2011.(III.28.)  

Kis Gábor ált. isk. 
tanár (Turai 

Tekergők tábora) 

3 éjszaka, 4 nap Öregerdőn. Célja a túrázó felsős 
diákok ismerjék meg a Jászság történelmét, 
hagyományát (Jász Múzeum és a 
hagyományőrző Ijász Egyesület programjainak 
igénybe vételével). A mindennapos testmozgás 
megvalósítása kb. 150 km kerékpározás, 
strandolások és a labdajátékok megvalósításával. 
Közösség építése az 5., 8. évfolyamos diákok 
körében.   
Helyszín, időpont:  Jászberény - Öregerdő - 
Erdei Iskola  2011. július 19-22. 
Táborozási napok száma: 4 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: kb. 
30 fő.  

60.000,- Ft  
30/2011.(III.28.)  

Kézműves tábor 
(Dolányi Anna) 

A napközis kézműves- és mesetábor alatt 
elsajátítható kézműves foglalkozásokhoz 
szükséges alapanyagok beszerzésére és 
foglalkozásvezetői díjakra. (részletezés melléklet 
szerint) 
Helyszín, időpont: Falumúzeum Tura 2011. 

70.000,- Ft  
31/2011.(III.28.)  
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augusztus 1-5.  
Táborozási napok száma: 5 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 20 
fő.   

Mint a többi 
ember Alapítvány 

A nappali foglalkoztató működésének 
fenntartása és fejlesztése. A fogyatékkal élők 
társadalmi integrációjának elősegítése, 
önbecsülésük, életkilátásaik javítása. A 
fogyatékos embert gondozó családok mentális és 
gyakorlati segítése. Fűtés és internet előfizetés 
költségeinek fedezése.  

220.000,- Ft 
32/2011.(III.28.)  

Kistérség 
Gondozási 
Központ  

Szabadidő hasznos eltöltése 5 napon át, napi 3X-
i meleg étkezés biztosítása. Kézműves 
foglalkozások. Támogatási összeg felhasználása:  
meleg élelem biztosítása helyszínre szállítással 
30 gyermek + 6 fő.  
Helyszín, időpont: Tura, Park úti Általános 
Iskola 2011. június 18-22.  
Táborozási napok száma: 5 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 30 
fő.   

65.000,- Ft 
33/2011.(III.28.)  

Olvasótábor – 
(Bauer Nóra)  

Olvasótábor 9-10 éves korosztály számára. 
Európa népeinek meséi, országaival kapcsolatos 
ismeretek. Országos Széchenyi Könyvtárba 
látogatás. Kirándulás környező tájházba.  
Helyszín, időpont: Városi Könyvtár Tura 2011. 
június 27.-július 1.  
Táborozási napok száma: 5 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 15 
fő.   

25.000,- Ft  
34/2011.(III.28.) 

Szent Margit 
Karitász Csoport 

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, 
mely ingyenes a résztvevő gyermekek számára. 
Szállásköltség, belépődíjak fedezése.  
Helyszín, időpont: Mónosbélen várhatóan 2011. 
július 4-8.  
Táborozási napok száma: 5 nap.  
Táborozásban résztvevő gyermekek száma: 24 
fő.   

180.000,- Ft  
35/2011.(III.28.)  

Napraforgó 
Fotókör (Takács 

Pál) 

A Városi Könyvtár kirakatában havonként 
megjelenő faliújság fotóanyagának és 
kidolgozásának költségtérítése, valamint a 
képekkel, újságcikkekkel ellátott falukrónika 
folyamatos fotóanyagainak kidolgozási 
költségei. Fotóanyagok beszerzésére, 
kidolgozására, esetenként utánrendelésére.  

0,- Ft  
36/2011.(III.28.)  

(30.000,- Ft 
átcsoportosítása a 

Városi 
Könyvtárhoz)  

Tura 2003 Civil 
Egyesület  

Az egyesület részére sportszerek vásárlása, pálya 
illetve terembérlet költsége. Megvalósítás helye, 
ideje: Tura. Galgahévíz folyamatos.  

20.000,- Ft  
37/2011.(III.28.)  

              


