
Kérelem

Kérem, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször 
módosított 164/1995. (XII.27) Korm. rendelet alapján az alábbi kedvezményt, illetve kedvezményeket 
biztosítani szíveskedjenek.
(A megfelelő válasz aláhúzandó)

1) KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS

2) SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁST

3) SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁST

NÉV:…………………………………………………………………………………………….

(leánykori név is)………………………………………………………………………………..

SZÜL.HELY.IDŐ:…………………………….Családi állapot:………………………………..

ANYJA NEVE:………………………………………………………………………………….

ÁLLANDÓ LAKCÍME:………………………………………………………………………...

TARTÓZKODÁSI HELYE:…………………………………………………………………….

MUNKAHELY:………………………………………………………………………………....

2008. évi jövedelme ( nyugdíja):………………………………………………………………..

Jelenleg súlyos fogyatékossági támogatásban: részesülök / nem részesülök.

( A megfelelő aláhúzandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek! Kérelmemhez 
a szükséges igazolásokat, nyilatkozatot mellékelem.

Dátum:……………………………

                                                                              …………………………………………

Kérelmező/törvényes képviselő aláírása

Fontos! Olvassa el a tájékoztatót is!

1



a. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét  igazoló orvosi szakvéleményt  (választott háziorvos, házi 
gyermekorvos,  ezek  hiányában  a  lakóhely  szerinti  területileg  illetékes  háziorvos,  házi 
gyermekorvos) továbbiakban: háziorvos, új orvosi szakvélemény csak akkor kell, ha az elmúlt 
évben „állapota változhat” jelzésű szakvéleményt csatolt be.

1996. évben kiállított az „állapota végleges” jelzésű I. fokú szakvélemény jó.

b. 2008. évre vonatkozó jövedelemigazolást, nyugdíjas esetében az éves nyugdíj igazolását.

c. A szervezési és az átalakítási támogatás esetében a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást 
végző személy érvényes  vezetői  engedélyének fénymásolatát.  Ha ezek a feltételek nem állnak 
fenn,  akkor  a  szállítást  végző személy írásbeli  nyilatkozatát,  hogy a súlyos  mozgáskorlátozott 
személy személygépkocsival történő szállítását vállalja.

Szállítást vállalhatja szülő, házastárs, személyi okmánnyal bizonyítottan legalább egy éve együtt 
élő  nagykorú  gyermek,  amennyiben  a  gépjármű  használata  munkaviszonya  vagy  tanulói 
jogviszonya  fenntartása  miatt  indokolt  ás  a  szakértői  bizottság  véleménye  alapján  a  súlyos 
mozgáskorlátozott személy gépjármű vezetésére alkalmatlan.

d. Közlekedési  támogatás  iránti  kérelem esetén,  ha súlyos  mozgáskorlátozott  személy  eltartottról 
gondoskodik,  kiskorú  eltartott  születési  anyakönyvi  kivonatát,  személyi  lapját  bemutatja,  és 
szükséges az elhelyezést igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát.

e. A szervezési,  az átalakítási  és közlekedési támogatás iránti  kérelem esetén a munkaviszony,  a 
tanuló jogviszonya fennállására, valamint a gyógykezelésre vonatkozó igazolást.

Csatolni kell:
-jövedelem igazolások
-háziorvosi szakvélemény
szerzési támogatáshoz:
-az igénylő érvényes vezetői engedélye
-orvosi igazolás a vezetői alkalmatlanságáról
-igazolás a munkaviszonyról
-kiskorúnál iskolalátogatási

2



JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Személyi adatok:

1. Az ellátást igénylő neve:………………………………………………………………...

(leánykori név):………………………………………………………………………….

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………….......

…………………………………………………………………………………………..

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:………………………………………...

...........................................................................................................................................

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:……………......

…………………………………………………………………………………………...

5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:………………………

…………………………………………………………………………………………...

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozó neve,            szül. idő,          rokonsági foka:

a. …………………………………………………………………………………...

b. …………………………………………………………………………………...

c. …………………………………………………………………………………...

d. …………………………………………………………………………………...

e. …………………………………………………………………………………...

f. …………………………………………………………………………………...

g. …………………………………………………………………………………...

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  NYILATKOZAT-ban  közölt  adatok  a  valóságnak 
megfelelnek.

Tudomásul veszem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát  a 
Szociális  Igazgatásról  és  Szociális  Ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §./2/  bekezdése 
alapján az Önkormányzat a Fővárosi, Megyei APEH útján ellenőrzi.

Dátum:…………………………………………………

……………………………………………………

                            az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása
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Jövedelmi adatok              Ft-ban

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme Házastárs

élettárs

     Más 
hozzátartozó

Nagykorú 
gyerek

Egyéb Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányult 
egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz

2.
Társas és  egyéni  vállalkozásból 
származó jövedelem

3. Ingatlan,ingóvagyon, 
vagyontárgyak értékszerzéséből, 
vagyoni értékű
 jog átruházásából 
származó jövedelem

4.
Nyugellátás,baleseti  nyugellátás 
egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához 
és gondozásához 
kapcsolódó  támogatások 
(GYED,GYES,GYET,GYVT,
Családi pótlék,gyermektartásdíj)

6. Önkormányzati  és  munkaügyi 
szervek által 
folyósított  rendszeres  pénzbeli 
ellátás(munkanélküli járadék,
rendszeres szoc.tám.,ápolási díj)

7.
Földbérbeadásából 
származó jövedelem

8. Egyéb  (pl.  alkalmi  munka, 
ösztöndíj, értékpapírból
származó  jövedelem,  külföldi 
pénznemben szerzett jövedelem)

9.
Összes bruttó jövedelem

1
0. Személyi  jövedelemadó  vagy 

előleg összege

1
1. Egészségbiztosítási 

és nyugdíjjárulék összege

1
2. Munkavállalói járulék

1
3. A család havi nettó jövedelme

               Összesen

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:………………………………………………Ft/hó
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