Közlekedési kedvezmények iránti kérelem
Kérelmező adatai:
Név:...............................................................................................................................................
Születési hely:...............................................................................................................................
Születési idő:.................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Lakcím:.........................................................................................................................................
Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Címhez!, hogy részemre a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet alapján az
alábbi közlekedési kedvezményt megállapítani szíveskedjék:
a.) szerzési támogatás
b.) átalakítási támogatás
c.) közlekedési támogatás
d.) szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat meghosszabbítása
(A kért kedvezményt aláhúzással kell jelölni!)
Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom:
- Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt jövedelmi viszonyaim a valóságnak mindenben
megfelelnek.
- Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában
rögzítsék és azokat a közlekedési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően
más, a törvény által arra feljogosított szervezetek tudomására hozzák.
- Kérelmem kedvező elbírálása esetén az ügyemben hozandó határozat ellen fellebbezési
jogomról
lemondok
nem mondok le
(a megfelelő szó aláhúzandó)
- A hiányosan benyújtott közlekedési támogatás iránti kérelemhez, az alábbi hiányzó iratokat
8
napon
belül
becsatolom:.......................................................................................................... ........................
...............................................................................................................................
Amennyiben a hiánypótlásnak a megjelölt határidőig nem teszek eleget, úgy tudomásul
veszem, hogy ügyemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 51. §. (1) bekezdése értelmében a rendelkezésre álló adatok
alapján döntenek.
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. §. (9) bekezdése értelmében az eljárás megindításáról értesítést
kérek
nem kérek
(a megfelelő szó aláhúzandó)
- Az ügyintézőtől jogaimról és kötelezettségeimről a szóbeli tájékoztatást megkaptam.
Vasmegyer, .............. év ............................. hó .................. nap

...............................................
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Közlekedési kedvezmények iránti kérelem
aláírás

Jövedelemnyilatkozat

Személyes 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: ........................ fő
7. A 6. pontban szereplő hozzátartozók neve:
a.).......................................................................
b.).......................................................................
c.).......................................................................
d.).......................................................................
e.).......................................................................
f.).......................................................................
g.).......................................................................
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Jövedelem típusai

Kérelmező

Hozzátartozó

összesen:

a)

b)

1. Munkaviszonyból,
munka végzésére
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyon értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó (GYED,
GYES, GYET, GYEV,
családi pótlék,
gyermektartásdíj)
6. Önkormányzat és
munkaügyi szervek
által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli
járadék, rendszeres
szoc. segély,
jövedelempótló
támogatás)
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl: ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések)
9.
Összes
bruttó
jövedelem
10. Személyi
jövedelemadó vagy
előleg összege

11.
egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék
összege
12. Munkavállalói
járulék összege
13. Család havi nettó
jövedelme összesen

Egy főre jutó havi
nettó jövedelem
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c)

d)

e)

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem
................................
Ft/hó

NYILATKOZAT
Alulírott,
Név:...............................................................................................................................................
Születési hely:...............................................................................................................................
Születési idő:.................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Lakcím:.........................................................................................................................................
anyagi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fogyatékossági
támogatásban nem részesülök.
Ezen nyilatkozatot a közlekedési
mellékleteként tettem meg.

támogatás

megállapítására

irányuló

kérelmem

Vasmegyer, 20....... ........................................ hó ............... nap

...................................................
aláírás

Tájékoztató
Közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelem esetén az alábbi dokumentumok
szükségesek:
-

előző évi jövedelemigazolás
I. fokú orvosi szakvélemény
igazolás a munkaviszonyról vagy a tanulói jogviszonyról
igazolás, hogy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik

Gépjármű szerzési és szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat
meghosszabbítása iránti kérelem esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:
-

előző évi jövedelemigazolás
I. fokú orvosi szakvélemény
igazolás a munkaviszonyról vagy a tanulói jogviszonyról
érvényes vezetői engedély vagy nyilatkozat, hogy hozzátartozója írásban vállalja a
szállítását (hozzátartozó vezetői engedélye)
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-

nyilatkozat, hogy 7 éven belül nem részesült gépjármű szerzési támogatásban
személyi igazolványának száma
egyedülálló esetén nyilatkozat arról, hogy egyedülálló
ha gépjármű van a tulajdonában, annak forgalmi engedélyének másolata.
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