
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

 

Ügyleírás:  Súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek megállapítása 

 Szükséges okiratok:  A kérelemhez szükséges igazolások :  

- A súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló I. fokú orvosi szakvélemény. 

- A kérelmező és a vele egy háztartásban élők 2011. évi havi átlag nettó 

jövedelemigazolása,  2011. január 01.- 2011. december 31-ig tartó 

időszakra vonatkozóan. 

Ha a kérelmező és/vagy a vele egy háztartásban élő nyugellátásban vagy 

egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, akkor a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2012 évi igazolása a. 2011. évben folyósított 

ellátás összegéről. 

A nyugdíj vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás mellett 

dolgozók esetében munkáltatói igazolás   a munkavállaló 2011. évi átlag havi 

nettó jövedelméről. 

Munkaviszony esetén a munkáltatói igazolás. Több munkáltató esetén 

mindegyik munkahelyről szükséges.  

Vállalkozó esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása, és a vállalkozó 

személy nyilatkozata a 2011. évi jövedelemről, valamint nyilatkozat arról, 

hogy tevékenységét a kérelem benyújtásának időpontjában is folytatja . 

Ha a kérelmező és/vagy a vele egy háztartásban élő őstermelő, akkor a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolása és az őstermelő  nyilatkozata a 2011. 

évre vonatkozó jövedelemről a melléklet szerint . 

Ha a kérelmező és/vagy a vele közös háztartásban élő felsőfokú 

tanulmányokat folytat, akkor hallgatói jogviszony-igazolás, valamint a 2011. 

évben folyósított ösztöndíj összegéről szóló igazolás (2011. január 01-2011. 

december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan valamennyi jogcímen). 

Amennyiben nem részesült ösztöndíjban, az erről szóló igazolás is szükséges. 

Ha a kérelmező és/vagy a vele egy háztartásban élő álláskereső, akkor az 

illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiadott hatósági 

bizonyítvány a 2011. évben folyósított ellátás nettó összegéről. Ha nem 

részesült ellátásban, az erről szóló igazolás. Átképzésben részesülő 

munkanélküli esetében az átképzésről szóló igazolás.   

Önkormányzat által folyósított ellátások esetén a 2011. évi ellátás nettó 

összegéről szóló hatósági bizonyítvány. 



Ha a kérelmező és/vagy a vele egy háztartásban élő 2011. évben alkalmi 

munkából származó jövedelemmel rendelkezett, az erről szóló igazolás vagy 

nyilatkozat a melléklet szerint . 

A Magyar Államkincstár, az illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási 

Pénztári Szakigazgatási Szerve vagy a munkáltató által folyósított ellátások 

(családi pótlék, gyás, gyes, gyet, gyed) esetén hatósági bizonyítvány, illetve 

igazolás a 2011. évi ellátás nettó összegéről. 

Amennyiben a kérelmező és/vagy a vele közös háztartásban élő 

gyermektartásdíjban részesül, a 2011. évi tartásdíj havi összegéről szóló 

nyilatkozat , ha nem részesül gyermektartásdíjban, az erről szóló nyilatkozat a 

melléklet szerint. 

Amennyiben a kérelmező és/vagy a vele közös háztartásban élő 

árvaellátásban részesül, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2012. évi igazolása a 

2011. évi ellátás összegéről. 

Amennyiben a kérelmezővel közös háztartásban élő fogyatékossági 

támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár igazolása az ellátás 2011. évi 

összegéről.  

Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott 

személy, aki a Magyar Államkincstár által folyósított fogyatékossági 

támogatásban részesül! 

 A 2011. évi egyéb bevételről szóló nyilatkozat . 

Amennyiben a kérelmező tanulói jogviszonyban áll, az erről szóló intézményi 

igazolás. Ha a kérelmező iskolarendszerű képzésben részt venni nem tud, de 

6 hónapot meghaladóan állami, önkormányzati, alapítványi vagy magán 

rehabilitációs intézménybe rendszeresen bejár és képzésben vagy 

rehabilitációs, illetőleg szinten tartó foglalkozáson részt vesz,  minderről az 

ellátó intézmény melléklet szerinti igazolása . 

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy 18 éven felüli eltartottról 

gondoskodik, az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás a 

gyermek/ek tanulói jogviszonyáról. 

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy egyedülálló akkor az 

egyedülállóság tényét bizonyító okirat másolata (halotti anyakönyvi kivonat, 

záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy bírósági végzés) vagy 

nyilatkozat a melléklet szerint . 

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút /kiskorúakat tar el, a 

kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata, egyedülálló esetén az 

elhelyezést igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat másolata. 

 



Ügyintézés helye  és rendje:   Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 

                   4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1.sz.  

             Ügyfélfogadási időben 

Ügyintéző neve, elérhetősége:    Sebők Istvánné 

      Tel: 06/52/393-014    , e-mail: sebokneph@gmail.com 

Ügyintézés határideje és díja   2012. április 30,    polgármesteri hivatalnál  kérelemre,  

       30 nap, költség és illetékmentes 

 

Az alkalmazott jogszabályok:  164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott      

személyek közlekedési kedvezményeiről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól  

Egyéb fontos tudnivalók:  - A közlekedési támogatás folyósításának jövedelemhatára: 

A 2011. évi havi átlag nettó jövedelem 1 főre eső összege nem 

haladhatja meg a 2012. évi öregségi nyugdíj legkisebb összegének ( 

28.500.- Ft)  2,5-szeresét, azaz a  71.250.-Ft-ot. 

 

- Nem állapítható meg közlekedési támogatás, ha a súlyosan 

mozgáskorlátozott családjában az 1 főre eső nettó jövedelem 

meghaladja a 71.250.-Ft-ot. 

Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott 

személy, aki a Magyar Államkincstár által folyósított fogyatékossági 

támogatásban részesül! 

 

- A közlekedési támogatás mértékei (évi) 

1 -62 év: 24.500.- Ft (aktív: tanul, dolgozik stb.)    7.000.- Ft (inaktív) 

 62 év  felett:   7.000.- Ft 

 

Családfenntartó esetén (évi) 

 1-62 év: 28.000.-Ft (aktív: tanul, dolgozik stb.)    10.500.- Ft (inaktív) 

62 év  felett:   10.500.- Ft 

 

- 2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, 

akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, 

vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása 

időpontot jelöl meg. 

 


