
2014. évi egyedi támogatások 
 
Támogatást kérő 2014-ra igényelt támogatásra kérelmező 

által megjelölt cél 
 

Megítélt támogatás összege Ft, 
KOS Bizottság döntés száma 
 

Tura Városi Sport Klub 
 

160-170 fő felnőtt és utánpótlás sportoló utaztatása 
mérkőzésekre és edzésekre autóbusszal és 
személygépkocsival. Edzők bérezése, 1 fő 
részmunkaidős főállású és 6 fő EKHOS adózású 
mellékfoglalkozású. Tornacsarnok és műfű bérleti 
díjak téli edzésekre. MLSZ versenyeztetési költségek 
(igazolás, átigazolás, nevezés, játékengedély). Orvosi 
költségek – sportorvosi vizsgálat, sérültek kezelése, 
sportszer, sportruházat vásárlás. Centerpálya felújítás, 
talajjavítás, fűpótlás, locsolórendszer telepítése. 
 
Tura Városi Sport Klub sporttelep felújítási munkák 
 

6.500.000,- Ft.            5/2014. (II.26.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.775.000,-Ft.            16/2014. (VI.23.) 

Tura Biztonságáért 2002. 
Polgárőr Egyesület 

Üzemanyag, autó csere, autófenntartás, technikai 
eszközök fejlesztése, pótlása, közös járőrszolgálat 
rendőrrel saját autóval, üzemanyag, karbantartás, 
fejlesztés. 

 
1.000.000,-Ft.             8/2014. (IV.23.) 

Galgavidéki Sakkbarátok 
Sportegyesülete 

A gyermekek részére foglalkozások tartása a helyi 
általános iskolában és óvodában. A településen 
országos sakkversenyek szervezése. Ifjúsági 
sakkversenyeken, diákolimpián való részvétel a Pest 
megyei felnőtt csapatbajnokságban való részvétel. 
Felnőttekkel országos, illetve nemzetközi 
értékszámszerző versenyeken indulás. 

150.000,-Ft.                10/2014. (IV.23.) 

Sára Ferenc Hagyományőrző 
Egyesület 

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület által 
megrendezendő első Galgamenti Népművészeti 
Fesztivál támogatása. A Fesztivál megrendezéséhez 
szükséges eszközök és szolgáltatások: Eszközbérlés 
(színpad, hang- és fénytechnika, mobil WC, sátrak, 
padok stb.) Fellépő előadók díjazása (zenekarok, 
vásári komédiások). Szolgáltatások díjai. (mentőautó, 
kiürítési terv, médiajelenlét díja). Szervezők, fellépők 

350.000,-Ft.                9/2014. (IV.23.) 
 



ellátása (étkeztetés). Helyszínbérlés (Turai Kastély 
kertje). 

 
Turai Római Katolikus 
Egyházközség 

 
Templom térburkolási munkáinak anyagköltsége; 
hittankönyv vásárlás 

 
1.800.000,-Ft.                11/2014. (VI.23.) 

Tura Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

A közbiztonság fejlesztése –a tűzvédelem és 
katasztrófavédelem területén – az Egyesület technikai 
felszereléseinek javításával, működésének 
biztosításával. 

300.000,-Ft.                   12/2014. (VI.23.) 

Barczi Zsolt cserkész 
parancsnok 

A táborban résztvevő gyermekek anyagi támogatása. 
(Pusztavámi Erdészet területe és Vértes hegység) 

200.000,-Ft.                   13/2014. (VI.23.) 

Galga Expedíció a 
Szülőföldért Egyesület 

(Csíkszentimre meghívására) Csíkszentimre és 
visszautazás úti költségére (busz költség) 

440.000,-Ft.                   14/2014. (VI.23.) 

Szent Margit Karitász 
Csoport 

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása 
(Érsekvadkert, Szent Borbála fogadó) 

150.000,-Ft.                   15/2014. (VI.23.) 

   
 


