
2015. évi egyedi támogatások 
 
Támogatást kérő 2015-ra igényelt támogatásra kérelmező 

által megjelölt cél 
 

Megítélt támogatás összege Ft, 
Közművelődési, Köznevelési és Sport 
Bizottság döntés száma 
 

Tura Városi Sport Klub 2014/2015. évi bajnokság tavaszi és 2015/2016. évi 
bajnokság őszi szezonjában felnőtt és utánpótlás 
csapatok utaztatása, edzők bérezése, 
versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezések, 
bérleti díjak), orvosi költségek, sportszer és 
sportruházat beszerzése, karbantartási és 
tisztítóanyagok beszerzése. Tárgyi eszköz beszerzés, 
pályajavítás.  

6.000.000,- Ft.            15/2015. (III.5.) 
 
 
 
 
 
 
 

Tura Biztonságáért 2002. 
Polgárőr Egyesület 

Üzemanyag, autó cseréje, technikai eszközök további 
fejlesztése és cseréje, új láthatósági mellények 
beszerzése. 
 

 
2.000.000,-Ft.             16/2015. (III.5.) 

Galgavidéki Sakkbarátok 
Sportegyesülete 

A város nevelési, oktatási intézményben sakk 
foglalkozások tartása. Az év során is részt vesz felnőtt 
csapat több ifjúsági játékossal a Pest megyei I. 
osztályú csapatbajnokságban. Országos sakk 
versenyek rendezése a településen. 
 

150.000,-Ft.                17/2015.(III.05.)  
 

Sára Ferenc Hagyományőrző 
Egyesület 

A II. Galgamenti Népművészeti Fesztivál 
megrendezése – a turai Schossberger Kastélyban, 
Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében. 
 

350.000,-Ft.                18/2015.(III.05.)  

Turai Tekergők „A Túra-szakkör tagjai fedezzék fel a jászok központi 
települését Jászberényt. Megismerkedhetnek a 
kultúrájukkal, történelmükkel és mindennapjaikkal a 
Jász interaktív látogatóközpont és a Jász Múzeum 
meglátogatásával. Felfedezik az Állatkertet is. Fontos 
a mindennapi testmozgás, ezért a tábort kerékpárral 
érik el és mindennap a várost is biciklivel látogatják 
meg. A négy nap alatt kb 140-150 km-t fognak tekerni. 

40.000,-Ft.                    19/2015.(III.05.) 



Fontos, hogy a túrázó diákok a négy nap során még 
jobb közösséggé formálódjanak az élmények során.  

Létszám: 20 fő Szállás: 1.600.-Ft/fő/nap = 96.000.-Ft 

3 éj 4 napra 3 x étkezés: 2.000.-Ft/fő/nap = 120.000.-
Ft 

Belépők/múzeumok, strand, állatkert, mozi/ 3.000.-
Ft/fő = 60.000.-Ft” 
 

Barczi Zsolt (cserkész 
csapat) 

A turai 1032. sz. Kaszap István cserkészcsapat nyári 
tábora. 
„A Börzsöny hg, növény és állatvilágának 
megismerése, történelmi és helytörténeti 
vonatkozások, túrák, kézművesség, játékok. 
- Tábori felszerelések szállítása oda-vissza: 100.000.-
Ft 
- Személyszállítás autóbusszal oda-vissza: 170.000.-
Ft 
- Program megvalósítás, belépők, strand, erdei iskola 
anyag és eszközvásárlás: 100.000.-Ft 
- Területbérlés: 60.000.-Ft 
- Étkeztetés 1.400.-Ft/fő/nap =560.000.-Ft 
Mindösszesen: 990.000.-Ft” 

200.000,-Ft.                    21/2015.(III.05.) 

Turai Őszirózsa Nyugdíjas 
Egyesület  

A Nyugdíjas Egyesület 2015. évi működéséhez. 
Nyugdíjasoknak rendezvények, kirándulások 
lebonyolításához. 

250.000,-Ft.                    22/2015.(III.05.) 

Tura Város Roma Nemzeti 
Önkormányzat 

Kulturális és sportnap. Hagyományteremtő kulturális 
és sportnap létrehozása minden évben, turai 
búcsúkor. Megemlékezések a turai cigányzenészekről 
és a turai cigány focicsapat örökös tagjairól. 

100.000,-Ft.                    23/2015.(III.05.) 

Csorbáné Meleg Zsuzsanna 
(Csorba Ádám) 
 

Csorba Ádám 2015. taekwon-do és kick-boksz 
tehetség gondozása. Edzések tagdíja, útiköltségei; 
versenyek nevezési díjai, útiköltségei; 
szállásköltségei; felszerelések; ruházat; Európa-
bajnokság-világbajnokság járulékos költségei; 

250.000,-Ft.                    24/2015.(III.05.) 



edzőtáborok költségei.  
 

Galga Expedíció a 
Szülőföldért Egyesület 

A testvér települések kapcsolat tartásának 
megerősítése. Ezen települések gyermekeinek 
táboroztatása Turán és megismertetése szűkebb 
környezetünkkel. Valamint Turai gyermekek 
testvértelepülésen való táboroztatása, utaztatása. 
 

300.000,-Ft.                    25/2015.(III.05.) 

Szent Margit Karitász 
Csoport 

Karitász tábor. Hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatása. A tábor szállásköltségéhez hozzájárulás. 

150.000,-Ft.                    26/2015.(III.05.) 

 


