
KÉRELEM1

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSHOZ

I. A kérelmező adatai:2

Név: ........................................................................................................................................

Leánykori név: .........................................................................................................................

Állampolgárság: .......................................................................................................................

Születési hely, idő: ...................................................................................................................

Anyja leánykori neve: ...............................................................................................................

Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................

Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ......................................................................................

Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt

Telefonszám:3 ..........................................................................................................................

Elektronikus levelezési (e-mail) cím:4 .......................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ......................................................................

A támogatás folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból

Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ..................................................

A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ...................................................................................

II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név Születési hely, idő Anyja leánykori neve

III. Jövedelmi adatok:

1 A kérelem tárgyév április 30-áig nyújtható be, kivéve, ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben
következik be. 2013. január 1. napjával az ellátás megszűnik!
2 Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni.
3 Az adat megadása nem kötelező.
4 Az adat megadása nem kötelező.



Közeli hozzátartozók jövedelmeJövedelmek típusai Kérelmező
jövedelme a, b, c, d, e, f, g,

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátás
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó,
támogatások
(GYED,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartás díj)
6. Önkormányzat és munka-
ügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, rend-
szeres szociális segély és
gyermekvédelmi támogatás,
jövedelempótló támogatás)
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, érték-
papírból származó jövedelem)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó
vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék
összege
13.A család nettó havi
jövedelme (9-10+11+12)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/fő.

Jövedelemként kell figyelembe venni:
munkaviszonyból származó jövedelem (nettó), nyugdíj (rokkantnyugdíj), családi pótlék, GYED, GYES,
GYET, gyermektartásdíj, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, társas és
egyéni vállalkozásból származó jövedelem, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás, ápolási díj, jövedelempótló támogatás, egyéb jövedelem (vagyonból származó, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, földjáradék, mezőgazdasági kistermelés), illetve az itt fel nem sorolt
rendszeres jövedelem, stb.
jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy
adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított
nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek az e rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek számára
megállapított közlekedési kedvezmény összege;



tanulói jogviszonyban álló: a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő, a képzési kötelezettségét teljesítő,
a bölcsőde gondozottja, a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, a felsőoktatási intézmény hallgatója,
illetőleg az, aki e képzésekben részt venni nem tud, de állami, önkormányzati, alapítványi vagy magán
rehabilitációs intézménybe rendszeresen bejár és képzésben vagy rehabilitációs, illetőleg szinten tartó
foglalkozáson részt vesz - feltéve, hogy nevelése, gondozása, oktatása a hat hónapot meghaladja -, továbbá az
átképzésben részesülő munkanélküli;

munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony,
a bíró és az igazságügyi alkalmazott, illetőleg az ügyész és az ügyészségi alkalmazott szolgálati jogviszonya,
a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya, a biztosított
bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszonya, az
országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselői jogviszony, valamint a polgármesteri foglalkoztatási
jogviszony;

egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él.

IV. Nyilatkozatok:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fogyatékossági támogatásban nem
részesülök.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Bősárkány, 2012. ..............................

...........................................................
           kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:
1. a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a

jövedelmeket igazoló okiratokat;
2. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt; - FIGYELEM! Kizárólag a 2011.

július 02. napját megelőzően kiállított szakvéleményeket fogadhatjuk el, feltéve, hogy az végleges
állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl
meg!

3. amennyiben a kérelmező kiskorú eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatának
vagy személyi lapjának, illetve – szükség esetén – az elhelyezését igazoló bírói ítéletnek vagy gyámhatósági
határozatnak a fénymásolatát,

4. a kérelmező munkaviszonyának, tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást (amennyiben a
kérelmező jövedelmét a munkáltató igazolja, a munkaviszony fennállását külön nem kell igazolni)

5. EGT állampolgár kérelmező esetében
a) a tartózkodási engedély másolatát;
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói
tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról;
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó
jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem
haladja meg

Nyugdíjminimum 2012. január 1-én: 28. 500 Ft
A nyugdíjminimum 250%-a: 71.250 Ft
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