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Tisztelt Elnök Asszony!

„bt-e esélyt a kormány a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye i
igénybevételénél a jbvedelmi feltételek megszüntetésére?” címmel a Házszabály 91 . f-a alapján írásbeli
kérdést kívánok benyújtani Szűcs Erika szociális ás rnuttkaF,ig +i tnihiszter asszonyhoz.

Tisztelt Miniszter Asszony !

A vonatkozó szabályozás terén az elmúlt éveltben történt elctrelépések ellenére, még mindig merülnek fe l

kérdések a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmónyei kapcsán. A 164f1995 tXll-27 .)

számú Korne rendelet 4 .§ (T) bek. b) pontjámak, az 5 -§ (6) bekezdésének d) pontjának, valamint a 9-§ b )

pontjának jogszabályi helyein rögzítettek, családi javedetemlcatárhoz kötik a támogatások ordaítélését. Az

érintettek közlekedőképe égének mínils[tése igazolja, hogy tömegközlekedési esakiizt önerőből nem tudnak

igénybe venni . Az egyéb módorri megpldptt kőzlekedésilk, utazásuk többlet anyagi terhet jelent a
mozgáskorilatazattak számára, ennek ellenére a támogatást nem tudják igénybe venni a jövedelmi korlátozás
miatt . Több fórumon is hangot adtak már a mozgáskorlátozottak – ivliniszterelthlSk Úrnak címzett levélbe n

is- mely szerint „rn indcn magyar alIamperlgú t alanyi jogon, külön eljárás nélkül megillet a tömegközlekedési

viteldíjhoz nyújtott támogatás, kivéve a súlyosan mozgássérült személyt, mert 'Ot csak alacsony jövedele m
esetén, külön á)lamigazgstErei eljárás lsfalytatásicval illeti meg a mindenkit megillető iámogatásná l

lényegesen alacsonyabb egyéni közlekedési támogatás .”

Kérdezem miniszter asszonyt, lát-e esélyt a támogatás igéuyláséhcx kötött jövedelemhatrir eltctirtésére ..

egyúttal további lépésekre a támogatások összegének emelésére?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest,, 2009t február 241
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