
2016. évi egyedi támogatások 
 
 

Támogatást kérő 2016-ra igényelt támogatásra kérelmező által megjelölt cél Megítélt támogatás 
összege Ft 
 

Közművelődési, 
Köznevelési és Sport 
Bizottság döntés száma 

Tura Városi Sport Klub   Tura Városi Sport Klub 2016. évi működése. 
2015/2016. tavaszi és 2016/2017. őszi bajnoki szezon működéséhez 
szükséges edzői bérek, járulékok, utazás, nevezések, sportruházat 
vásárlás, bérleti díjak, játékvezetői költségek, beruházások önrésze 
 

6.000.000,-Ft. 17/2016.(III.29.) 

Tura Biztonságáért 2002. 
Polgárőr Egyesület 

Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr Egyesület autó fenntartás, 
üzemagyag, telefon költségek, technikai eszközök fejlesztése. 
 

2.000.000,-Ft. 18/2016.(III.29.) 

Galgavidéki Sakkbarátok 
Sportegyesülete 

Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesületének 2016. évi működése. 
Sakkversenyek rendezése a városban; óvodás, iskolás gyermekek 
részére foglalkozások tartása, szabadidős programok szervezése; 
részvétel megyei és országos ifjúsági versenyeken; felnőtt csapat 
részvétele a Pest megyei bajnokságban és nemzetközi versenyeken 
 

150.000,-Ft. 19/2016.(III.29.) 

Kis Gábor István Együtt öten, egy héten át – Kéktúrázás Cserehátban.  
A diákok ismerkedjenek meg az Országos Kéktúrával, annak Csereháti 
útvonalával, jelzésrendszerével, a pecsételés technikájával. 
Az 5 nap alatt 99,25 km-t teszünek meg 2326 m-es szint leküzdésével.  
A vándortábor során mindenki saját maga cipeli a személyes dolgait 
egy héten át. A túrázók felfedezik a teljesítő képességük határait, ezzel 
növekedik az akaraterejük és a kitartásuk. A helyszínen csodálkoznak 
rá a karsztosodás felszíni (víznyelő, zsomboly, töbör) és felszínalatti 
(Baradla-barlang) képződményeire. Felfedezik a keleméri 
mohoslápokat, a derenki szellemfalut, Szád-vár romjait és Jósvafő 
utcáit. 
Résztvevők: Tordai Miksa 6.a, Mészáros Áron 8.b, Németh Arnold 
8.b, Maldrik Bence 8.b., Kis Gábor 
 

30.000,-Ft. 20/2016.(III.29.) 



Turai Őszirózsa Nyugdíjas 
Egyesület 

Nyugdíjas Egyesület  programjainak megvalósításához, működéséhez. 
Nyugdíjasok rendezvényeinek, kirándulásainak, lebonyolításához.  
 

200.000,-Ft. 21/2016.(III.29.) 

Tura Város Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Emlékezés és hagyományőrzés. 
Tura Város Nemzetiségi Önkormányzatának feltett célja, hogy minden 
évben megemlékezzen elhunyt zenészeiről és sportolóiról, és a 
hagyományait ápolja és megőrizze. 
 

150.000,-Ft. 22/2016.(III.29.) 

Csorba Ádám Csorba Ádám 2016. taekwon-do és kick-box tehetség gondozása. 
Edzések tagdíjai, útiköltségek; versenyek nevezési díjai, útiköltségei; 
szállásköltségek; felszerelések; ruházat; Európa-bajnokság, világkupa 
járulékos költségei; edzőtáborok költségei.  
 

200.000,-Ft. 23/2016.(III.29.) 

Szent Margit Karitász 
Csoport 

Karitász tábor támogatása. 
A 2016. évi Karitász tábor szállás, utazási, program költségeinek 
támogatása. 
 

200.000,-Ft. 24/2016.(III.29.) 

Tura Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

Tura város közbiztonságának biztosítása, a gyors és hatékony 
beavatkozás káresemények során, az Egyesület működési feltételeinek 
biztosításával. 
Üzemeltetés, fenntartás biztosítása. 
Védőeszközök biztosítása. 
Tűzoltó technikai eszközök biztosítása. 
 

500.000,-Ft. 25/2016.(III.29.) 

Galgamenti Művészek 
Egyesülete 

Hagyományőrző családi program. 
Jeles napon hagyományait megismertető népi játszóházi foglalkozások 
kézműveskedéssel, népmesékkel, tánctanítással. 
Költségek: oktatók és előadók díjai, alapanyag költség, ingatlan rezsi 
költségei 
 

150.000,-Ft. 26/2016.(III.29.) 

Galgamenti Művészek 
Egyesülete 

„Turán innen, Turán túl” Mesefesztivál 
Egész napos, magas szakmai színvonalú rendezvény több száz 
környékbeli gyermek és szülő számára.  
Program: népi játékok, rajzverseny, bábelőadás, mesemondás, néptánc, 
koncert, stb. 

50.000,-Ft. 27/2016.(III.29.) 



 
 

 


