
 
KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 

 
 
 
Név:…………………………………………………….Törv.képv:……………………………………….. 
              /kiskorú, illetve gondnokság alatt álló kérelmező 
               esetében/ 
 
Lakcím, telefonszám:……………………………………………………………………………………... 
 
Leánykori név:……………………………………………………………………………………………. 
 
Születési hely:…………………………………………………………………………………………….. 
 
Születési idő:…………………………………………………………………………………………….... 
 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Családi állapota:…………………………………………………………………………………………... 
 
Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………. 
 
Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………………………….. 
 
Munkahely/iskola/neve, címe,telefonszáma:……………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Státusza /a megfelelőt kérem aláhúzni/: 
-állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorlott, 
- magyar hatóságok által menekültként elismert 
 
Kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak rendszeréről szóló 
többször módosított 164/1995/XII.27/ Korm. rendelet 2.§-a szerinti: 
 

a.) közlekedési támogatást 
b.) személygépkocsi szerzési támogatást 
- azon súlyos mozgáskorlátozott személyek, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek, az 1. számú 

melléklet szerinti nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni 
- azon súlyos mozgáskorlátozott személyek, akik gépjárművezetésre alkalmatlanok, a 2. számú 

melléklet szerinti kérelem nyomtatványt szíveskedjenek kitölteni. 
- személygépkocsi átalakítási támogatást megállapítani. 

 
 
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 
kezeljék. 
 
 
 
 
A kérelem benyújtásának határideje:   2012. április 30. 
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozatot teszek, hogy egyedülálló vagyok. 
 
         ……………………………… 
                 kérelmező aláírása 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

A) Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozatot teszek, hogy velem közös háztartásban az 
alábbi személyek élnek: 
 
NÉV          SZÜL.IDŐ           Munkahely neve, címe, 
                           Munkaviszony kezdete: 
 
1./ …………………………………………………………………………………………………………… 
 
2./……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3./……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4./……………………………………………………………………………………………………………. 
 
5./…………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
B.)Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a háztartásomban az alábbi 
kiskorúak eltartásáról gondoskodom: 
 
 
NÉV          SZÜL.IDŐ           Tanulói jogviszony 
 
1./ …………………………………………………………………………………………………………… 
 
2./……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3./……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4./……………………………………………………………………………………………………………. 
 
5./…………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
/Kérjük az eltartott születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi lapját bemutatni./ 
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NYILATKOZAT 
 

/Kérjük a megfelelő rovatokat kitölteni a 2011. évi jövedelmekről/ 
 
 

Jövedelem 
megnevezése 

Kérelmező jövedelme: 
Ft/hó 

Házastárs, vagy élettárs 
jövedelme: Ft/hó 

Más vele közös 
háztartásban élő személy 
jövedelme: Ft/hó 

Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó ebből: 
közfoglalkoztatásból 
származó( 1 havi 
átlagkereset) 

   

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
őstermelői, szellemi 
és más önálló 
tevékenységből 
származó jövedelem 

   

Alkalmi 
munkavégzésből 
származó jövedelem 

 
 

  

Táppénz 
gyermekgondozási 
támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres szociális 
ellátások 

   

Önkormányzat és 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
ellátások 

 
 

  

Egyéb (különösen 
kapott tartás,-
ösztöndíj,- 
értékpapírból 
származó 
jövedelem, kis 
összegű kifizetések 
stb.) 

 
 

  

Fogyatékossági 
támogatás 

   

Összes jövedelem 
 

   

 
 

 
Az összes nettó jövedelem:__________________________________Ft. 

 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ___________________________Ft. 
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Nyilatkozom, hogy a közlekedési támogatás benyújtásának időpontjában Fogyatékossági támogatás- 
ban részesülök:  
    igen      nem 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilatkozathoz csatolni kell a család jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat! 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett 
egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. 
 
 
Tornyospálca, 2012. év……............hó …….nap. 
 
 
        ………………………………………………. 
                          az ellátást igénylő 
        /vagy törvényes képviselőjének aláírása/ 
 
 
 
        ……………………………………………… 
             cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
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