Szociális és Gyámhivatala

TÁJÉKOZTATÓ
(módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján)
A személygépkocsi szerzési támogatás:
4. § (1) bekezdés
a)

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi, vagy

b)

a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel
rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi,
vagy

c)

segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy

d)

járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
Mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 900.000 forint,
b) az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetben a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600.000 forint.
Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással
csökkentett vételár minősül.
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy
érdekében használható.
A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak:
5. § (1) bekezdés
a)

a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy

b)

a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.
Mértéke:
Az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
A támogatás felhasználása
9. §. (1) bekezdés
a) Új jármű, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki
feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett
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személygépkocsi szerzésére irányuló kérelem esetén a pályáztatási eljárás útján kiválasztott,
finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban:
finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében,
b) minden más esetben hivatalunk által kiállított utalvány vételárba, illetve az átalakítás költségébe
történő beszámításával történik.
A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott személlyel kell
megkötni, illetve az utalványt az ő nevére kell kiállítani.
A személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy
akkor jogosult, ha
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült személygépkocsi szerzési vagy átalakítási támogatásban;
b)

keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és rendelkezik az
előnyfeltételek egyikével;

c) A jogszabályban meghatározott vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát
az átalakítás előírásával a szakértői szerv megállapította, és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős
bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;, vagy szállítását vér szerinti, örökbe fogadóés nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, illetve vér szerinti, örökbe
fogadott- és nevelt gyermek, vagy testvér vállalja;
d) Új jármű, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki
feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett
személygépkocsi szerzésére irányuló kérelem esetén vállalja a kölcsönszerződés megkötését.
A

közlekedési

kedvezmény

megállapításánál

előnyben

kell

részesíteni

azt

a

súlyos

mozgáskorlátozott személyt, aki:
-

a kereső tevékenységet folytat,

-

tanulói, illetve képzési jogviszonyban áll,

-

14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy

-

honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

Előnyfeltétellel nem rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési
kedvezményben, ha valamennyi előnyfeltétellel rendelkező kérelmező jogosultságát megállapították, és
a keretszám további megállapításokra is lehetőséget biztosít.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalánál (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) kell előterjeszteni minden év március 31.
napjáig. A támogatás iránti kérelem benyújtására évente egyszer nyílik lehetőség. A benyújtási határidőt
elmulasztó igénylők, illetőleg azok, akiknek súlyos mozgáskorlátozottsága ezen időpontot követően
következik be, az ellátás iránti igényüket a következő évben nyújthatják csak be.
Hivatalunk minden év május 31-ig az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a
keretszámnak a figyelembevételével dönt a tárgyévi jogosultságokról

