
Táiékoztató a súlvos mozqáskorlátozott. iIletve eovéb foqvatékossáqqal é!ő személvek áItal iqénvbe

vehető kedvezménvekrőI

. Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmeket évente 2 alkalommal lehet benyÚjtani

a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál, illetőleg a Kormányablaknál (7400

Kaposvár, Csokonai u. 3.) Á 2014. március 31-éiq benvúitott kérelmekről a hivatal 2014. iúnius 15-éiq,

a szeptember 30-áiq benvúitott kérelmekről pediq december 1S-éiq dönt.

A szerzési támogatást

a) sÚlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közÚti járművek

műszaki megvizsgálásárÓl szóló rendelet értelmében új járműnek minosulő személygépkocsi (kézi-

vagy automataváltós Suzuki SWlFT 1,2 GLX, illetve Suzuki sX4)

vagy

b) sÚlyos mozgáskorlátozott' illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén Újnak nem minosülő, de

legfeljebb öt éve Íorgalomba helyezett személygépkocsi (típusmegkötés nélkÜl),

vagy

c) sÚlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy

négykerekű jármű' kivéve a quad, vagy

d) sÚlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejébol 6 kmlÓra

sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárIásához lehet

igényeIni.

A szerzési támogatás mértéke:

az a) pont szerinti esetben 900.000 forint,

a b)-d) pont szerinti esetben a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600.000 forint.

a c)-d) pont szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősÜl.

Az átalakítási támogatást csak a súlyos mozgáskorlátozott személyek igényelhetik, az egyéb

fogyatékossággaI éIők nem. A legfeIjebb 90 000 Ft támogatást

a) a vezetés feltételeként kulÖn jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más

segédberendezéssel tÖrténő felszereléséhez, átalakításához

vagy

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevo átalakításához, illetve a biztonságos

szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához lehet igényelni.



. Parkolási iqazolvánv

218/2003. (XI1.11.) Korm. rendelet

A Korm. rendelet alapján igazolványra az a szemé|y jogosult'

a) aki a sú|yos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiról szóló 10212011' (Vl' 29')

Korm. rendelet 2. $ a,) pont ac) alpontja értelmében kÖzlekedőképességében sÚlyosan akadályozott'

b) aki asúlyos fogyatékosság minősítésének és felÜlvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás

folyósításának szabályairól szólÓ 141t2oo}. (Vlll. 9.) Korm. rendelet 1. $-ának (1) bekezdésónek értelmében

látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében

autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervifogyatékosnak minősÜl'

c)akitavakokszeméIyijáradékánakbevezetésérólszóló1o32t1971(Vll.14.)Korm.határoza|
végrehajtásáról szólÓ 6/1971. (Xl. 3o.) EÜM rendelet alapján 200'1. jÚlius 1-jét megelőzően vaknak

minősÍtettek' Vagy

d)akiamagasabbÖsszegűcsaládipótlékrajogosítóbetegségekrolésfogyatékosságokrÓlszóló5/2003.

(ll' 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak Vagy gyengénlátÓnak (K1)' mozgásszervi

fogyatékosnak (L.1-5'), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N' 1 ') minósÜl

és ezt' az 1. szám(l mel!ékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások

valamelyikével igazolja.

Azigazolványkiadására,meghosszabbítására,visszavonására,cseréjére,pótlására'
nyilvántaÉására irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal iárási hivatala

íokmánviroda) iár el.

Ha a kérelem benyÚjtásak or az 1' számÚ melléklet szerinti szakvélemény' szakhatósági áI|ásfoglalás nem áll

rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súIyos mozgáskorlátozott személy közlekedóképességének

minősítését elosegítő' rendelkezésre állÓ orvosi dokumentáciÓt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a járási

hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megkÜIdésével megkeresi a

rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minósítése érdekében'

uon"a*o'ó ioo"'"oá'uon,A oéoiár'ű"oóró,"'ó,ó ''''. 
éu'L*XXI'. aö*énu. ,o'''o"'(u'''') 

^o'''
rendelet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalrót, valamint a szakmai irányítása alátartozó

rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat_ és hatásköréről szóló 95t2o12- (V'15') Korm' rendelet

Mentes az adő alól: Í) a sÚlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorÚ' a

cselekvőképességet korlátozÓ (kizárÓ) gondnokság alatt állÓ sÚlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt

rendszeresen szállítÓ, vele közös háztartásban élő szÜló - ideértve a neveló-, mostoha_ vagy örökbefogadÓ

szÜlot is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab' 100 kW teljesítményt el nem

éro, nem személytaxiként Üzemelo személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a

mentességrejogosultadÓalanyadóalanyiságaésadókötelezettségeazadóévbentÖbbszemélygépkocsi

utánisfennáll,akkoramentességkizárőlagegy,alegkisebbteljesítményűszemélygépkocsiutánjár'



E törvény alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott az a személy' aki a sÚlyos mozgáskorlátozottak

közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szÓló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos

mozgáskorlátozottnak minősÜl, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági

állásfoglalás, igazolás, hatÓsági határozat másolatával igazol1a (10212011. (Vl.29) Korm. rendelet 7.s (3)

bek. a) pont aa-ac) alpont).

Ha a fenti iratok nem áIlnak rendeIkezésre, a súlyos mozgáskorlátozott személy

közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre áI|ó orvosi dokumentációva! meg kell

keresni a települési önkormánvzat ieqvzőiét. mint eIsőfokú adóhatósáqot. A ieqvző a kérelem

beérkezésétő| számított nyolc napon belül megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a

közlekedőképesség minősítése céljából |'l02l2o1í. (Vl'29') Korm. rendelet 8/A. s (5) bek.)

. Akadálymentesítésitámogatás

Vonatkozó jogszabály: A lakáscélú államitámogatásokrólszóló'l2l2001. (l'31.) Korm. rendelet

Az akadálymentesítési támogatást az oTP Banknál lehet kérelmezni.

Mozgáskor|átozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az

akadálymentesítés többletkÖltségeire vissza nem térítendő államitámogatás nyÚjthatÓ.

Az akadálymentesítési támogatás a) akadálymentes Új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb

kétszázÖtvenezer forint, b,) meglévő lakáson, lakóépÜleten végzett akadálymentesítéshez legfeljebb

százötvenezer forint.

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve a sÚlyos mozgáskorlátozottságot az alábbi dokumentumok

valamelyikével kell igazolni:

a.) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításárÓl szÓlÓ hatósági határozat, vagy a

megállapítás alapjául szolgálÓ hatályos szakhatÓsági állásfoglalás, szakvélemény másolatával

vagy

b.) a magasabb összegŰ családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokrÓl szóló

5/2003. (ll. 19.) ESzCsM rendelet 3' számÚ mellékletében meghatározott hatályos igazolás

másolatával vagy

c.) a szakértói szerv (RSZSZ) által a közlekedőképesség minósítéséről kiadott, hatályos

szakvélemény (mely szerint a kérelmező kÖzlekedoképességében sÚlyosan akadályozott)

másolatával.

Ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének

minósítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval meg kell keresni a megyei kormányhivatal

járási hivatalát (okmányiroda). A járási hivatal a kérelem beérkezésétol számított nyolc napon belul

megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedóképesség minosítése céljából (12l2o01. (l.31.)

Korm. rendelet 9.5 8a) bek.).


