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KERELEM
S úlyos m ozgás k orlátozott szem élyek közleked és i kedvezm ényei ü gyéb en

nín.rÜx }IYoMTÁToTT NÁGYSBTÚIcGI,, oLvAsHAroAN r<IrÖr,rpxrt

Név: ...'.... . Sztiletéskori név:

Sztiletési hely, idő:

Szem. okmany aIapjan bejelentett lakóhely:

Tanózkodasi helv:
Tel: adóazonosí t ó

|-:tlo'mozgaskorlátozotÍ.személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosít ott164/1995' CJilI'27.) Korm. rendeleJ szerint:

a) szerzési támogatast

(A kért ellátas alahr:zandó.)

b) átalakítasi támog31651 c) közlekedési támogatríst igényelek.

,M átalaJ<ttási támogatast csak abban az esetben igénylem, ha egyídejűleg
kerül:
(A vá1asz alahuzandó.)

* ; :
Jelen kérelmemhez egyidejűleg csatolory1 ,; 

'
i f l

]) a súiyos mozgáskorlátozottság tényét igazo\ő orvosi szakvélemén1t,
2) jövedelem igazolásokat (melyek tanúsí{ak a súlyos mozgáskorlátozottszemély családjában az előző

évi j övedeiem összegét),* * *
3) munkaviszony, tanulói jogviszony fennállásara vonatkozó igazolást,,r**
4) a me]léke]t nyilatkozatot,*}*
5) érvényes vezetdi engedélyent mdsolatát,**
6) a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másoiatát,* +
7) az eltartott személy születési anyakönyvi kivonatát' személyi lapját - bemutatás cé1jából.x

Alulírott hozzájarulok abhoz, hogy személyes adataimat, hozzá+,afiozóim szeméIyes adatait a jogosultság
me gá11 apítás a é s telj esítés e céli áb óii<e ze\i ék.
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szerzési támogatásom ís teljesítésre
igen - nem

*Közlekedési trímogatás esetén,* *Szerzési, átalakítási támogatás esetén,* ** Köz]ekedési, szerzési és átalakítasi iámogatás esetén.

kéreimező aláírása
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I{YILATKOZAT

Közlekedési támogatás iránti kérelem esetén
Fogyatékossági támogatasban részesülok:* IGEN NEM

srilyo s moz gáskorl áto zot| alák ása

Közlekedési, szerzési, átalakjtási támogatás iránti kérelem esetén- jelerrleg munkaviszonnyal rendelkezem: * IGÉN NEM

jelenleg tanulói jogviszonnyal rendelkezem: * IGEN NEM

moz sáskorl iijro zotÍ, aláírása

Szeruési és átalakítási támogatás iránti kérelem esetén
A kérelem benyújtasát megelőző hét éven belril sajái jogoo, vagy mas személy mozgáskori átozottságéna
tekintettel nem részestiitem szeméiygépkocsi szerzési' illetve ataatitasi támogatásb*, ídu*iot gépjármű-
beho zatali vám m entes ségb en;

sú1yo s moz gaskorl átozot1
aláírasa

szal1ítást váilaló személy
aláírása

Súlyo s mozgáskorlátozoÍ|. személy
gépjármű vezetésre alkalmatian, a
testvér*)

bejelentett lakóhelye

:  ' ' ; r ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

bejelentett lakóhelye

t :  I

szá11ítás4t yá1lalom (szülő, házastars, vagy
vele }egaíább 1 éve közös hááartásban

iakóhely bej eientésének i dej e
szem. okmanv szerint

lakóhely bej elentésének idej e
szem. okmany szerint

ha a mozgáskorlátozott személy
élő felnőtt koru gyermek, vagy

bejelentett lakóhelye lakóhely bejelentésének rokonsági fok
ideje szem. okm. szerint megje1ölése

- vezúőí engedéllyeIrendelkezem (hazastársam, élettarsam, gyermekem, testvérem rendelkezik); *- családban élek; egyedülátió vagyok; gyermekemet egyedülneveiem; *
- csaiádombarr a mozgáskorLátozottszemélyek szérla:.'....'.....'.'...... fő
- honvédelmi kötelezettség teljesítése soriín, azzal összefi'iggésben váltam súiyos mozgáskor1átozottá: *

szá11ítást vál1aló
személy aláírása

- hadirokkant vagyok: *
- személygépkocsi szerzésitámogatás iranti jogosultságom a '.''. .'.... sZ. Llatározat ótaferuláll'

súlyo s mozgáskorlátozott aláít ása

IGEN NEM
IGEN NEM

* a megfelelő szövegrészt 16'"p a|6fuflzni!
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A iövedelem típusai KözelÍ hozzátartozók i öved elme

MunkaviszonyUO
j'ogviszonyból származ,ó jövedeIem és tÁppénz

évi iövedelem 1 h
Tarsas és egyeni ffi
j övedelem (adóbevaliá s I/ 12 része
Ingatlan, iogó vagyoffi
vagyoni éÍékii jog átuhazÁsából sármaző évi

Iem I/I2 része
Nyugellátas, ua
nyugdíjszení ellátasok (2006.. december havi

A ryermek e
kapcsolódó trímogatasok (GYES, GYED, GY.ET,
családi pótlélq gyerrrektartrísdíj, árvaellátas,
2006' évi szelvénv alanián)

stb' 2006' éví szelvénv alapiá

Unkormányzat és munkatigyi szervek éLlita|
folyósított rgndszeres peozueti ellátás;
(munkanélkiili jaradélq reodsz"."' szociáiis
:9gély' jövedelempótló üámogatás, időskoruak
járadéka' ápolasi díj, rendszerei gyermekvédeLni

Föld bérbeadásából i@
része)

Feyetb1.: ö
Alkahni munka atlugos havi di.la

Szemelyij<iuea"Í@g"

Magannyugaij penzta.i taed íj o.Eg"
Munkavállalói j arut ét< osszege

A család havi nettó jöved"t'ni oss'"selr
10- (1 i+12+13+14115

2006'. évi havi á iövedelem

közös báztattásban élők.gy deime: '-

Forintban
összesen

lővel közös háztartasban é1ő közeli hozzátaúozők:

Büntetőj ogi felelősség"*

szü]etési idő rokoni kapcsolat
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kérelmező aláírása



MII|I-ÍGITATóI IGAZoLÁS
Súlyos m ozgásk or|átozott szem élyek közl ekedési kedvezm ényeihez

Munkáltató szerv neve: Név:

Lakcím:

Igazoijulr fent nevezeft mirnkavallalónk zaB, évi keresetére, jövedelnére vonatko z(: adatokat.

: i

Í ' i
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P. H.

Ev
hónap

Sámfejtett
munkabér

táppénz+ egyéb
jövedelem

Családi pótlék Ebből levonások

Személyi
jövedelem-

adó

Eü. bizt. és
nyugdíj-
iárulék

Magán.
nyugdíj-

pénztari taedíi

Munka-
vállalói
iárulék

TaÍas-
díj

20oG
r.-)ilI.

1 hónapra
jutÓ átlag-
jövedelem

munkáltató aláírása


