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Tisztelt Majosházi Lakosok! 

 

Kiírásra kerültek az Erzsébet program keretében zajló pályázatok. Az Erzsébet-program 
(http://erzsebetprogram.hu/), amelynek két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektáboroztatás, 

széles társadalmi rétegeket érintve többek között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, és a gyermekek, 

oktatási intézmények számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget. 
 

Az Erzsébet-program keretében meghirdetett 2015. évi pályázatokra történő jelentkezés folyamatával 

kapcsolatos információk megtalálhatóak: http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/informacio.html 

 

Nyugdíjasok üdülési pályázata 

Beadási határidő: 2015.01.09. - 2015.02.09. (a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét 
betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, 

valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Az elektronikus formában benyújtott 

adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által 
nyújtott támogatásban. Azon pályázó, aki a Pályázati felhívás kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas 

pályázók számára 2015 pályázati felhívásra 2015-ben pályázatot nyújt be, jelen kiírás keretében nem 

részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. 

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
(NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó 

igazolás, amelyet a nyugdíjas 2014 januárjában már kézhez kapott.  

Elnyert támogatás esetén a támogatott 5000 Ft önerő befizetésével veheti igénybe az üdülési 
szolgáltatást elő-, valamint utószezonban, az alábbiakban jelölt időszakokban: 

- előszezonban: 2015. június 15. napjáig;  

- utószezonban: 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31. napjáig 

megkezdett üdülésre. 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=165 

 

Nyugdíjasok fürdőbelépő pályázata 

Beadási határidő: 2015.01.09. - 2015.02.09. (a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét 
betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, 

valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Az elektronikus formában benyújtott 

adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által 

nyújtott támogatásban. Azon pályázó, aki a Pályázat nyugdíjas pályázók számára 2015 pályázati 
felhívásra 2015-ben pályázatot nyújt be, jelen kiírás keretében már nem részesülhet az Alapítvány által 

nyújtott támogatásban. 

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
(NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó 

igazolás, amelyet a nyugdíjas 2014. januárjában már kézhez kapott. 

Elnyert támogatás esetén a támogatott 2500 Ft önerő befizetésével veheti igénybe a 
www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető, valamint jelen pályázati felhívásban rögzített 

fürdőszolgáltatók meghatározott szolgáltatásait a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya 

segítségével.  

A részletes pályázati kiírás linkje: 
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=164 

 

Nagycsaládosok pályázata 
Beadási határidő: 2015. 02. 12. - 2015. 02. 12. (a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a családjában az egy 

főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2015. január 1-jén érvényes minimálbér 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/informacio.html
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=165
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=164
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összegét (105.000 Ft), továbbá három vagy annál több – 20. életévüket a pályázat benyújtása napján 

be nem töltött – gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi pótlékra jogosultak. Az 

elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy család pályázhat és 
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. 

Elnyert támogatás esetén: a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a 

pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével; a 
pályázat benyújtásakor a pályázó 3 - 14 életév közötti gyermeke 2500 Ft /fő önerő befizetésével 

veheti igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást. 

A pályázati adatlap kötelező mellékletei: Pályázói nyilatkozat, Munkáltatói igazolás / ellátásról szóló 

nyilatkozat, Hozzájáruló nyilatkozat kép - és hangfelvétel készítéséhez 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/nagycsalados_palyazati_kiiras_2015.pdf 

 

Fogyatékossággal élők pályázata 
Beadási határidő: 2015. 03. 16.- 2015. 04. 16 (a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő 
személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi 

járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, valamint a havi teljes összegű 

ellátásuk nem haladja meg a nettó 150000 Ft-ot. Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy 

pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott 
támogatásban.  

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek: A pályázó által a pályázat benyújtását 

megelőző hónapban kapott összes járandóság átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy 
bankszámlakivonat) másolata és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a 

havi nettó jövedelemről. 

A támogatás elnyerése esetén mind a pályázók, mind pedig a kísérők egyaránt 5000 Ft/fő önerő 

befizetését követően, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az 
elnyert üdülési szolgáltatást. 

A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/fogyatekossaggal_elok_szocialis_kiiras_2015.pdf 
 

Postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak pályázata:  

Beadási határidő: 2015. 04. 13. – 2015. 05. 13. (a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akik a postai tevékenység 

szakágazatban foglalkoztatottak, valamint a rendszeres havi bruttó jövedelmük nem haladja meg a 

2015. január 1. napján érvényes minimálbér (105 000 Ft) összegének a kétszeresét. A pályázat 

keretében egy adatlapon csak egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a pályázóval közös 
háztartásban élő házastárs/élettárs, valamint az eltartott gyermek/gyermekek adatait is. 

Elnyert támogatás esetén: a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a 

pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével; a 
pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az 

elnyert üdülési szolgáltatást; az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti 

gyermek részére térítésmentes. A pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető 
szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az 

elnyert támogatást. 

A pályázati adatlap kötelező mellékletei: pályázói nyilatkozat, pályázó 2015. évi egyhavi nettó 

keresetét igazoló munkáltatói igazolás, hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez. 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/postai_tevekenyseg_szakagazatban_foglalkoztatottak_2

015.pdf 

 

Közlekedés területén foglalkoztatottak pályázata 

Beadási határidő: 2015. 04. 13. – 2015. 05 13. (a pályázati keretösszeg kimerüléséig)  

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/nagycsalados_palyazati_kiiras_2015.pdf
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/fogyatekossaggal_elok_szocialis_kiiras_2015.pdf
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/postai_tevekenyseg_szakagazatban_foglalkoztatottak_2015.pdf
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/postai_tevekenyseg_szakagazatban_foglalkoztatottak_2015.pdf
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Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akik helyközi vasúti 

személyszállítás, vasúti áruszállítás alágazatokban, városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és 

egyéb szárazföldi személyszállítás (menetrendszerű távolsági autóbusszal) szakágazatokban, 
szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás szakágazatban, illetve légi szállítás kiegészítő szolgáltatás 

szakágazatban működő munkáltatónál állnak munkaviszonyban, valamint a rendszeres havi bruttó 

jövedelmük nem haladja meg a 2015. január 1. napján érvényes minimálbér (105.000 Ft) összegének a 
kétszeresét. A pályázat keretében egy adatlapon csak egy család pályázhat.  

Elnyert támogatás esetén: a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a 

pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével; a 

pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az 
elnyert üdülési szolgáltatást; az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti 

gyermek részére térítésmentes. 

A pályázati adatlap kötelező mellékletei: pályázói nyilatkozat, pályázó 2015. évi egyhavi nettó 
keresetét igazoló munkáltatói igazolás, hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez. 

A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/kozlekedes_teruleten_foglalkoztatottak_2015.pdf 

 

Köznevelési intézményben foglalkoztatottak pályázata 

Beadási határidő: 2015. 05. 20. - 2015. 06. 20. (a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű magánszemélyek és családtagjaik, akik köznevelési 
intézményben pedagógus, nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő, vagy egyéb munkakörben 

dolgoznak, illetve köznevelési intézmény működtetésében közreműködő gazdasági, ügyviteli, 

műszaki, kisegítő és más alkalmazottak, és akik családjában az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem nem haladja meg a 2015. január 1-jén érvényes minimálbér (105.000 Ft) összegét.  

Elnyert támogatás esetén: a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a 

pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével; a 

pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az 
elnyert üdülési szolgáltatást; az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti 

gyermek(ek) részére térítésmentes. A pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető 

szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az 
elnyert támogatást. 

A pályázati adatlap kötelező mellékletei: pályázói nyilatkozat, pályázó 2015. évi egyhavi nettó 

keresetét igazoló munkáltatói igazolás, hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez. 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/koznevelesi_intezmenyben_foglalkoztatottak_2015.pdf 

 

Gyermek pályázatok: 
2015. január 19. napjától kezdődően nyújthatók be. 

 

„Hurrá, együtt nyaralunk!" pályázat  
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be.  

Pályázók köre: Tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői 

hálózatok. 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/hurra_egyutt_nyaralunk_2015.pdf 

 

"Igazolt hiányzás" pályázat 
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be. 

Pályázók köre: Alapfokú közoktatási intézmények 

A részletes pályázati kiírás linkje: 
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/igazolt_hianyzas_2015.pdf 

 

"Mesés nyár vár ránk!" pályázat 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/kozlekedes_teruleten_foglalkoztatottak_2015.pdf
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/koznevelesi_intezmenyben_foglalkoztatottak_2015.pdf
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/hurra_egyutt_nyaralunk_2015.pdf
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/igazolt_hianyzas_2015.pdf
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2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be. 

Pályázók köre: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint 

gyermekek átmeneti otthonainak vagy családok átmeneti otthonainak fenntartói. 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/meses_nyar_var_rank_2015.pdf 

 

Tematikus táborok pályázatok 

2015. január 19. napjától kezdődően nyújthatók be. 

A részletes pályázati kiírások linkjei: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/tematikus.html 
 

Tavaszi kirándulás pályázat 

2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be. 
Pályázók köre: Alap- és középfokú közoktatási intézmények. 

A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/tavaszi_kirandulas_2015.pdf 
 

Őszi kirándulás pályázat 

2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be. 

Pályázók köre: Alap- és középfokú közoktatási intézmények. 
A részletes pályázati kiírás linkje: 

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/oszi_kirandulas_2015.pdf 

 
Napközi Erzsébet-tábor pályázatai: 2015. március 2. napjától kezdődően nyújtható be. 

 

 

Szigetszentmiklós, 2015. január 12. 
 

 

Üdvözlettel, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő nevében: 
 

Janzsó Zsuzsanna képviselői munkatárs 
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