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Évzáró ünnepség

Tizenkilencedik évzáró
ünnepségét tartotta egyesü-
letünk az elmúlt év decem-
berében. A zord idõjárás el-
lenére nem sokan hiányoz-
tak a jelentkezõk közül. 

Ünnepségünk a szokásos
menetben zajlott, melyet
Szabó József elnök nyitott
meg, majd felkérte Kovács
Tamás polgármester urat,
hogy köszöntse a megjelen-
teket. Utána következett év-
zárónk ünnepi mûsora, me-
lyet a Szvetnik Joachim Álta-
lános Iskola jelenlegi és volt
tanulóiból alakult tizenhét ta-
gú csoport adott elõ. Az elõ-
adásra Börcsökné Kiss Erzsé-
bet a Mûvelõdési Ház és Fe-
nyõ Miksa Könyvtár igazga-
tója készítette fel a gyereke-
ket. A karácsonyi történetet,
énekekkel, gitárkísérettel és
nagy átéléssel adtak elõ a

szereplõk. A mûsor alatti
csend jelezte, hogy a közön-
séget is áthatotta a karácsony
szeretetüzenetét sugárzó ün-
nepi elõadás. A befejezõ
ének refrénjét idézzük –
amely után hosszan tartó
taps következett: 
„A szeretet nem múlik el sosem,
A szeretet át visz az életen.
Mindent elhisz és remél,
a szeretet mindennél többet ér.”

Köszönjük a színvonalas
mûsort és azt a sok idõt,
amelyet a felkészítésre és fel-
készülésre fordítottak.

Az ünnepi mûsor után elfo-
gyasztottuk a finom ebédet,
melyért köszönet a Magellán
Rendezvényközpont szaká-
csainak (http://www.magel-
lankiss-vendeglo.hu) Befeje-
zésül zene, tánc és tombola-
sorsolás következett. 

Újból lezártunk egy évet
és reménykedünk, hogy a
következõ évzárón is hason-
ló jó hangulatban, együtt tu-
dunk ünnepelni.

Rasztik Tibor titkár

Soros tisztújító
közgyûlés

Egyesületünk vezetõségének és
tisztségviselõinek mandátuma az
idén lejár. Ezért az alapszabályunk-
ban meghatározott tisztségekre jelöl-
teket kell állítani, ezek után következ-
het a választás. Jelölõ bizottságunk
tagjai: Elnök: Báics Ernõ, Tagok:
Gömöri Istvánné és Király József.
Tisztségek, melyekre a jelöléseket
várják: elnök, titkár, három vezetõsé-
gi tag, EB elnök és kettõ EB tag. Eze-
ket a tisztségeket jelenleg a következõ
személyek töltik be: Elnök: Szabó Jó-
zsef, Titkár: Rasztik Tibor, Vezetõségi
tagok: Dora Ferencné és Gyetvai
Józsefné (harmadik vezetõségi tag
mandátuma nincs betöltve), EB el-
nök: Dora Lajosné, Tagok: Horváth
Ferenc és Szanyi László.

Kérjük tagtársainkat, hogy javas-
lataikkal segítsék a Jelölõ bizottság
munkáját.

Vezetõség

Köszönet az 1%-ért
Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik az elmúlt években személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesüle-
tünknek ajánlották fel. További mun-
kájukhoz sok sikert, jó erõt és egész-
séget kívánunk!

Továbbra is kérjük adófizetõ tag-
társainkat, családtagjaikat és mind-
azon személyeket, akik szeretnék tá-
mogatni egyesületünk sokirányú te-
vékenységét, ajánlják fel személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át közhasznú
szervezetünknek. Rendelkezõ nyilat-
kozatot kiadványunkhoz mellékel-
tünk, a rajta leírt tájékoztató szerint
szíveskedjenek azt eljuttatni az Adó-
hatósághoz. 
Adószámunk: 18343438-1-03.

Köszönjük!
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MI TÖRTÉNT 2012-BEN?
A 2012. DECEMBER 9-I ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG ELNÖKI BESZÁMOLÓJA

Egyesületünknél a regisztrált tagok jelen-
legi létszáma 651 fõ. Teljes jogú tag 574
fõ, ebbõl négy gyermek. Pártoló tag 52 fõ.
Elhunyt 16 fõ, kilépett 9 fõ.

Tagdíj összege: 2013-ban is változatla-
nul 1000 Ft marad.

2012. évi tevékenységünk röviden
• Húsvéti elõtti beteglátogatás 
• Május 11. Vezetõségi ülés
• Május 18-20. MEOSZ képzés, közgyûlés
Siófokon
• Május 29. Egyesületünk közgyûlése, el-
nök és vezetõségi tag választása. Lekö-
szönt elnökünknek – Holka Istvánnénak –
ezúton is szeretném tagságunk nevében
megköszönni 8 éves munkáját.
• Május 31. Üdülési tájékoztató
• Június 10. Kiskunhalasi Egyesület Regio-
nális rendezvényén vettünk részt az Anna
Tánccsoporttal
• Június 24. Ortopédiai szakorvosi vizsgá-
lat volt egyesületünk szervezésében.
Gyógyászati segédeszközök kerültek fel-
írásra és helyszíni kiszállításra.
• Mélykúti Napok keretében részt vettünk
a Civil-szigeten
• Szeptember 22. Szüreti felvonuláson
való részvétel
• Szeptember 30. Mozgáskorlátozottak
Felsõ-Bácskai Kulturális Találkozója volt
Mélykúton 230 fõ részvételével, 6 telepü-
lésrõl.
• Október 6. Kisszállási Nyugdíjas Egyesü-
let meghívásának tettünk eleget. Fellépett
az Anna Tánccsoport.
• Október 14. Idõsek Világnapja városi ün-
nepségen képviseltük egyesületünket
• November 11-18. Hajdúszoboszlói cso-
portos gyógyüdülés
• December 5. Vezetõségi ülés
• December 9. Évzáró ünnepség
• Karácsony elõtti beteglátogatás
• December 22. Budapesti színházlátoga-
tás

Képzés
Nagy Gáborné egyesületi tagunk részt vett
a MEOSZ Oktatási Intézete által szervezett
tapasztalati tanácsadó képzésen, ahol kivá-
ló eredménnyel tett vizsgát. Munkája kör-
nyékünkön a középületek és közterületek
akadálymentességének felmérése lesz.

Pályázatok
Sikeres pályázatokat nyújtottunk be: 
• Mélykút Város Önkormányzatához
• Mélykút K. Közalapítványhoz 
• Nemzeti Együttmûködési Alaphoz
• Béres Alapítványhoz

Törvénymódosítások
Az ellátásokban változások történtek. A rok-
kantnyugdíj megszûnt. Helyére kétféle ellá-
tás lépett: rehabilitációs és a rokkant ellátás.
2012. december 31-i hatállyal megszûnt az
úgynevezett 7 pontos orvosi szakvélemény
érvényessége. Az új minõsítés neve: Közleke-
dõképesség súlyos akadályozottsága. Ezekrõl
a változásról több helyen is hírt adtunk.

Érdekvédelmi tevékenység
MEOSZ munkájának eredménye a régi I-
II. csoportú, de már öregségi nyugdíjasok
közgyógy ellátásának visszaállítása. Ezen
kívül az Országos Szövetség érdekvédelmi
tevékenysége keretén belül több törvény-
javaslat módosítást kezdeményezett az il-
letékes hatóságoknál, minisztériumoknál.

Regisztrált önkéntesek foglalkoztatása
Egy fõ regisztrált önkéntest foglalkoztatott
egyesületünk az õsz folyamán. Továbbra is
lehetõség van önkéntesek foglalkoztatására.
Az ehhez szükséges minisztériumi regisztrá-
cióval egyesületünk 2005-óta rendelkezik,
melyet az idei évben megújítottunk.

Gyógyászati segédeszközök beszerzése
Nagy erõlelépést jelent, hogy a gyógy-
ászati segédeszközök felírásában, beszer-
zésében segítségünkre van egy forgalma-
zó cég. Már eddig is sokan éltek a lehetõ-
séggel és így – állapottól, és jogosultságtól
függõen – hozzájuthattak a gyógycipõtõl
az elektromos mopedig.

Tagdíjhátralékosok felszólítása
Megtörtént közel 150 fõ tagdíjhátralékos
személy felszólítása tértivevényes levéllel.
Alapszabályunk szerint a kettõ éve nem fi-
zetõ tagokat, egyszeri felszólítást követõ-
en törölhetjük tagjaink sorából. A kilépett
illetve törölt személyeket kettõ évig nem
vehetjük vissza. Ezzel az intézkedéssel
nem zaklatni akartuk az érintetteket, ha-
nem egy valós képet szeretnénk kapni ar-
ról, hogy részben - ki gondolja komolyan
az egyesülethez való tartozást, másrészt
az Országos Szövetségünk megköveteli
tõlünk, hogy az országosan egységes tag-
nyilvántartó rendszerben naprakész álla-
potot tükrözzenek a felvitt adatok. 

2013. évi terveink
• Január: Üdülési tájékoztató
• Február: Orvosi elõadás
• Március: Húsvéti beteglátogatás
• Április: Moped-suli és Mama-Papa a vi-
lághálón – elõadások, tanfolyamok
• Május: Vezetõségi ülés és soros tisztújí-
tó közgyûlés, Esélyegyenlõségi nap, Anna
Tánccsoport 10 éves évfordulója
• Június: 2 napos kirándulás Mezõkövesdre
• Július: Gyógyászati segédeszközök ter-
mékbemutatója
• Augusztus: Mélykúti Napok Civil-sziget
• Szeptember: Szüreti felvonulás
• Október: Egészség-nap, Tanulmányút
• November: 8 napos gyógyüdülés
• December: Vezetõségi ülés, Évzáró ün-
nepség, Karácsonyi beteglátogatás, Szín-
házi elõadás megtekintése.

Ügyfélfogadás
szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig (au-
gusztusban szünet)

Egészségmegõrzõ torna
kedden és pénteken 17-órakor az általá-
nos iskola tornatermében.

Szolgáltatásaink
ügyintézés • tanácsadás • klubfoglalkozá-
sok • elõadások • kirándulások és ked-
vezményes szolgáltatások szervezése •
vérnyomásmérés • gyógytorna • gyógy-
üdültetés • szobai kerékpár és gyógyásza-
ti segédeszközök kölcsönzése, beszerzése
• könyvet házhoz program • ingyenes
Internetes szolgáltatások.

TISZTELT VENDÉGEINK, KEDVES TAGTÁRSAK! Nagy öröm számomra, hogy újból együtt ün-
nepelhetünk és az adventi készülõdésben tudtunk arra idõt szakítani, hogy közösség-
ben legyünk, közösen visszatekintsünk az elmúlt évre és tervezgessük a jövõt is. Gon-
dokról, bajokról most nem szeretnék beszélni, azt halljuk nap mint nap a médiákban.
A beszámolóban inkább arról szólnék, hogy ebben a helyzetben is mennyi sok lehetõ-
ség van közös összefogással szép dolgok, programok megvalósítására.

FÕBB TÁMOGATÓINK: Mélykút Város Önkormányzata és Intézményei • R. K. Egyházközség Mélykút • Szvetnik Joachim Általános Iskola •
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat • Felsõ-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége • Nemzeti Együttmûködési Alap • MEOSZ • Béres Alapít-
vány • Fókusz Takarékszövetkezet • Tooltechnik Kft. Kiskunhalas • Magellán Rendezvényközpont - Kiss István • Báics Ernõ • Ördögh Max 
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TÁJÉKOZTATÁS
Egyesületünk programjairól az Önkormányzati Tájékozta-

tóban, a Támpont újságunkban és az évente több alkalom-
mal tervezett körlevélben adunk hírt. Egyesületünk honlap-
ján (www.mmemelykut.hu) és  Facebook oldalán (www.face-
book. com/mmemelykut) is tájékozódhatnak 

Ezúton szeretném megköszönni vezetõségünk és önkénte-
seink egész évi munkáját. Köszönet azoknak a tagtársaknak,
akik egészségi állapotukhoz mérten részt vettek programjain-
kon és rendszeres tagdíjfizetésükkel hozzájárultak egyesüle-
tünk biztonságos mûködéséhez. Köszönetet szeretnék mon-
dani támogatónknak és mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. 

2013-ban is szeretettel várunk mindenkit meghirdetett
programjainkra, hivatalos ügyeik intézésében pedig ügyfél-
fogadási idõben tudunk segíteni. Mindenkinek egészség-
ben, békességben eltöltendõ boldog újesztendõt kívánok!

Szabó József elnök

Mozgáskorlátozott személy részé-
re akadálymentes lakás építéséhez
vagy vásárlásához, valamint
az akadálymentesítés többletkölt-
ségeire vissza nem térítendõ állami
támogatás nyújtható. [R. 9. § (1)]

Akadálymentesítés: a mozgás-
korlátozott személy fogyatékossá-
ga jellegébõl fakadó, a lakáshasz-
nálattal összefüggõ életvitel nehéz-
ségeit csökkentõ, a rendeltetéssze-
rû használatot biztosító mûszaki
akadálymentesítési munkák elvég-
zése új lakóépületen, vagy új laká-
son, ill. meglévõ lakóépületen vagy
használt lakáson; [R. 1. § (4) 15.]

Az akadálymentesítési támogatás
• akadálymentes új lakás építésé-
hez, új lakás vásárlásához legfel-
jebb kétszázötvenezer forint, ha az
építtetõ vagy a vásárló, illetve az
építtetõvel vagy a vásárlóval együtt
költözõ – a Ptk. 685. § b) pont-
ja szerinti – közeli hozzátartozó
vagy élettárs a mozgáskorlátozott
személy, • meglévõ lakáson, la-
kóépületen végzett akadálymen-
tesítéshez legfeljebb százötven-
ezer forint – ha a lakás tulajdono-
sa, illetve a tulajdonossal közös
háztartásban élõ közeli hozzátarto-
zó vagy élettárs a mozgáskorláto-
zott személy vagy ha az önkor-
mányzati lakásra határozatlan ide-
jû bérleti jogviszonnyal rendelkezõ
személy vagy vele közös háztartás-
ban élõ közeli hozzátartozó vagy
élettárs a mozgáskorlátozott sze-
mély. [R. 9. § (2)]

Amennyiben a támogatást
igénylõ a lakásnak, lakóépületnek
nem tulajdonosa, az akadálymen-
tesítési munkák elvégzéséhez a la-
kás, lakóépület tulajdonosának
magánokiratba foglalt írásbeli hoz-
zájárulása szükséges, amit a hitel-
intézet részére a támogatási kére-
lemmel egyidejûleg kell benyújta-
ni. [R. 9. § (3)]

A támogatást a mozgáskorlá-
tozott személy vagy a vele egy
háztartásban élõ közeli hozzátar-
tozó, vagy az élettárs igényelheti,
ha • a mozgásukban nem akadá-
lyozottak használatára tervezett és
az érvényben lévõ általános építé-
si elõírások szerint megépített la-
kóépületet, illetve az abban lévõ
lakást egyáltalában nem, vagy csak

indokolatlanul nagy nehézségek
árán tudná rendeltetésszerûen
használni, és ezért • ahhoz, hogy
az épületet, illetve lakását megfele-
lõen használhassa, többletköltsé-
gek vállalásával kell azt akadály-
mentessé tenni. [R. 9. § (4)]

Egy személyre tekintettel állami
támogatás csak egy alkalommal
vehetõ igénybe. [R. 9. § (5)]

Ugyanazon lakásra vagy lakó-
épületre akadálymentesítési támo-
gatás több alkalommal akkor igé-
nyelhetõ, ha a korábbi támogatás-
ból elvégzett akadálymentesítés
nem eredményezte más mozgás-
korlátozott személy akadálymen-
tes lakáshasználatát. A támogatás
kizárólag a mozgáskorlátozott sze-
mély számára eredményezhet
használati elõnyt, de nem szolgál-
hatja a lakás forgalmi értékének
növekedését. [R. 9. § (6)]

Az akadálymentesítési támoga-
tás iránti kérelmet a hitelintézet-
hez kell benyújtani. [R. 9. § (7)]

A mozgásszervi fogyatékosságot,
illetve súlyos mozgáskorlátozottsá-
got a következõ módon kell iga-
zolni, a támogatásra irányuló kére-
lem benyújtásakor:a 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) be-
kezdés a) pontja szerinti iratokkal,
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
7. § (3) bekezdés a) pontja: a sú-
lyos mozgáskorlátozottság tényét
igazoló • a fogyatékossági támoga-
tás megállapításáról szóló hatósági
határozat másolatát, vagy • a
magasabb összegû családi pót-
lékra jogosító betegségekrõl és fo-
gyatékosságokról szóló 5/2003. (II.
19.) ESzCsM rendelet (Mr). 3. szá-
mú mellékletében meghatározott,
hatályos igazolás másolatát, vagy
a szakértõi szerv által a közlekedõ-
képesség minõsítésérõl kiadott ál-
lapotot igazoló hatályos szakvé-
lemény másolatát; • az orvossza-
kértõi szervnek a 141/2000. (VIII.
9.) Korm. rendelet szerinti, a sú-
lyos fogyatékosság minõsítését
tartalmazó szakvéleményével vagy
szakhatósági állásfoglalásával arról,
hogy az igénylõ mozgásszervi fo-
gyatékos vagy súlyos mozgás-
korlátozott, [R. 9. § (8)]

BÕVEBB INFORMÁCIÓT a FÓKUSZ
Takarékszövetkezetben vagy egyesü-
letünknél kaphatnak az érdeklõdõk.

Akadálymentesítési támogatás

Üdülési támogatás!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt

Érdeklõdõket, hogy a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány az
Erzsébet-program keretében
meghirdette a 2013. évi szociális
üdülési pályázati kiírásait. Az
egyes pályázatok 2013. január
15. napjától, 2013. március 20-
ig nyújthatóak be.

PÁLYÁZÓK KÖRE (TÖBBEK KÖZÖTT)

• FOGYATÉKKAL ÉLÕK. Azon belföldi illetõségû, 18. életévét be-
töltött fogyatékossággal élõ személyek, akik a pályázat benyúj-
tásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi
járadékában és/vagy magasabb összegû családi pótlékban ré-
szesülnek, és havi teljes összegû ellátásuk nem haladja meg a
nettó 150.000,- Ft-ot.
• NYUGDÍJASOK. Azon belföldi illetõségu, 60. életévét betöltött
személy, aki öregségi nyugellátásban részesül, és rendszeres
havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 2013. január 1-
jén érvényes minimálbér másfélszeresét (147000 Ft), és más
adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
• NAGYCSALÁDOSOK. Azon belföldi illetõségu magánszemé-
lyeknek, aki munkavállalónak minõsülnek és a pályázat be-
adását megelõzõ hónapban munkaviszonnyal rendelkeztek,
valamint akiknek a családjában az egy fõre jutó rendszeres ha-
vi jövedelem nem haladja meg  2013. január 1-jén érvényes
minimálbér összegét (98000 Ft), továbbá három vagy több –
20. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött
– gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak
családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói iga-
zolással igazolni tudja.

A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek, akik 2012-ben az
Alapítvány által nem részesültek támogatásban. A pályázatok
kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhetõ
elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók be. 

Bõvebb tájékoztatást és a pályázatok továbbítását ügyfél-
fogadási idõben intézzük a kedvezményezettek részére.
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A rendelet alkalmazásában
súlyos mozgáskorlátozott 
• az a személy, aki a fogyaté-
kos személyek jogairól és
esélyegyenlõségük biztosításá-
ról szóló 1998. évi XXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Fot.)
23. § (1) bekezdés e) pontja
alapján mozgásszervi fogyaté-
kosnak minõsül, vagy f) pontja
alapján halmozottan fogyaté-
kosnak minõsül és halmozott
fogyatékosságai közül leg-
alább az egyik mozgásszervi
fogyatékosság,
• az a személy, aki a 18. élet-
évét nem töltötte be és a ma-
gasabb összegû családi pótlék-
ra jogosító betegségekrõl és fo-
gyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESzCsM ren-
delet (a továbbiakban: Mr.) 1.
számú mellékletének L) pont-
jában meghatározott mozgás-
szervi fogyatékosságban szen-
ved, vagy P) pontjában meg-
határozott többszörös és ösz-
szetett betegségben szenved
és többszörös és összetett be-
tegségei közül legalább az
egyik mozgásszervi fogyaté-
kosságot okoz,
• a 4/A. alcím szerinti minõsí-
tési rendszer szerint a közleke-
dõképességében súlyosan aka-
dályozott személy, amennyi-
ben ez az állapota várhatóan
legalább három éven keresztül
fennáll;

Egyéb fogyatékossággal élõ
személy: az, aki
• fogyatékossági támogatásra a
Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d)
vagy h) pontja alapján jogosult,
vagy vakok személyi járadéká-
ban részesül, vagy a Fot. 23. §
(1) bekezdés f) vagy g) pontja
alapján halmozottan fogyaté-
kosnak minõsül, kivéve, ha
egyik fogyatékossága mozgás-
szervi fogyatékosság,
• a 18. életévét nem töltötte
be, és magasabb összegû csa-
ládi pótlékra az Mr. 1. számú

mellékletének K), M) vagy N)
1. pontja alapján jogosult,
vagy az Mr. 1. számú mellékle-
tének P) pontjában meghatá-
rozott többszörös és összetett
betegségben szenved és több-
szörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik az Mr.
1. számú mellékletének K), M)
vagy N) 1. pontja szerinti be-
tegség, illetve fogyatékosság.

A súlyos mozgáskorlátozott-
ság, illetve fogyatékosság fenn-
állása a kérelem 5. pontjában
meghatározott irat valamelyi-
kével igazolható.

A személygépkocsi szerzési
támogatás formái:
Új (jelenleg csak Suzuki Swift
1,2 GLX, vagy Suzuki SX4 tí-
pusú)  személygépkocsi, vagy
újnak nem minõsülõ, de leg-
feljebb öt éve forgalomba he-
lyezett személygépkocsi, se-
gédmotoros kerékpárnak mi-
nõsülõ, három- vagy négyke-
rekû jármû (kivéve quad),
vagy jármûnek nem minõsü-
lõ, sík úton önerejébõl 10
km/óra sebességnél gyorsab-
ban haladni nem képes gépi
meghajtású kerekesszék szer-
zésére használható fel. (Az
utóbbi két támogatást csak
súlyos mozgáskorlátozottak
igényelhetik.)

A személygépkocsi szerzési
támogatás mértéke:
• új jármû esetében 900 000
forint, 
• egyéb esetben a vételár 60 %-
a, de legfeljebb 600 000 forint.
• A személygépkocsi szerzési
támogatás összege segédmo-
toros kerékpárnak minõsülõ,
három- vagy négykerekû jár-
mû (kivéve quad) vagy gépi
meghajtású kerekesszék vásár-
lása esetén a társadalombizto-
sítási támogatással csökkentett
vételár 60%-a, de legfeljebb
600.000 Ft. Erre az ellátásra
csak mozgáskorlátozottak jo-
gosultak.

A személygépkocsi átalakítá-
si támogatás a személygépko-
csinak
• a vezetés feltételeként külön
jogszabály alapján elõírt auto-
mata sebességváltóval, vagy
más segédberendezéssel törté-
nõ felszereléséhez, átalakításá-
hoz, vagy
• a súlyos mozgáskorlátozott
személy szállítását lehetõvé te-
võ átalakításához, vagy a biz-
tonságos szállítását szolgáló
eszközzel való ellátásához
nyújtott hozzájárulás.

A támogatásra ezen formá-
jára is csak a mozgáskorláto-
zottak jogosultak.

Mértéke az átalakítás költsé-
ge, de legfeljebb 90 000,- Ft.

A szerzési és átalakítási tá-
mogatás egyidejûleg is igényel-
hetõ.

Új és használt személygép-
kocsi vásárlásához a támogatás
akkor állapítható meg, ha
• kérelmezõ és szállítását vál-
laló hozzátartozója is nyilatko-
zik arra vonatkozóan, hogy a
kérelem benyújtását megelõzõ
hét éven belül õ maga vagy rá
tekintettel más személy nem
részesült személygépkocsi
szerzési  támogatásban
• a keretszámra tekintettel a
közlekedési kedvezmény
megállapítható, 
• a jogszabályban meghatáro-
zott vezetõi engedéllyel ren-
delkezik, és nem áll jármûve-
zetéstõl eltiltó jogerõs bírói
ítélet vagy szabálysértési hatá-
rozat hatálya alatt, vagy szállí-
tását vér szerinti, örökbe foga-
dó- és nevelõszülõje, házas-
társa, élettársi nyilvántartásba
bejegyzett élettársa, illetve a
kérelmezõvel legalább egy
éve közös háztartásban élõ
vér szerinti, örökbefogadott
és nevelt gyermeke, vagy test-
vére, vagy a közérdekû ön-
kéntes tevékenységrõl szóló
törvény szerinti önkéntes jog-

viszonyban végzõ személy
vállalja, amennyiben nem áll
jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs
bírói ítélet vagy szabálysértési
határozat hatálya alatt;
• új vagy használt jármû szer-
zésére irányuló kérelem ese-
tén vállalja kölcsönszerzõdés
megkötését.

Segédmotoros kerékpárnak
minõsülõ, három- vagy négy-
kerekû jármû (kivéve quad)
vagy gépi meghajtású kerek-
esszék vásárlása esetén a tá-
mogatás akkor állapítható
meg, ha
• kérelmezõ nyilatkozik arra
vonatkozóan, hogy a kérelem
benyújtását megelõzõ hét
éven belül õ maga vagy rá te-
kintettel más személy nem ré-
szesült személygépkocsi szer-
zési támogatásban;
• a keretszámra tekintettel a
közlekedési kedvezmény
megállapítható;
• segédmotoros kerékpárnak
minõsülõ jármû esetén rendel-
kezik a jogszabály által megha-
tározott vezetõi engedéllyel.

Átalakítási támogatás akkor
állapítható meg, ha
• kérelmezõ nyilatkozik arra
vonatkozóan, hogy a kérelem
benyújtását megelõzõ hét
éven belül õ maga vagy rá te-
kintettel más személy nem ré-
szesült átalakítási támogatás-
ban;
• a keretszámra tekintettel a
közlekedési kedvezmény
megállapítható;
• gépjármûvezetõi alkalmas-
ságát az átalakítás elõírásával a
rehabilitációs szakigazgatási
szerv, a Nemzeti Rehabilitáci-
ós és Szociális Hivatal vagy
jogelõdje megállapította.

Elõnyfeltétellel nem ren-
delkezõ kérelmezõ csak ak-
kor részesíthetõ közlekedé-
si kedvezményben, ha vala-
mennyi elõnyfeltétellel ren-
delkezõ kérelmezõ jogo-
sultságát megállapították,
és ez a keretszámot nem
merítette ki. 

Közlekedési kedvezmény 
(személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításáról

A jogosultság megállapítására a többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelete alapján ke-
rül sor.  A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve
egyéb fogyatékossággal élõ személy érdekében használható.
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A támogatás megállapítása
iránti kérelmet a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Szociá-
lis és Gyámhivatalánál lehet elõ-
terjeszteni minden év március
31. napjáig és szeptember 30-
ig. (A kérelem benyújtásakor ké-
relmezõ személyes megjelené-
sét a jogszabály nem írja elõ, így
célszerû azt – mellékletekkel
együtt - postai úton könyvelt
küldeményként a hivatal címére
megküldeni.) Hivatalunk min-
den év június 15-ig és decem-
ber 15-ig az általa létrehozott bi-
zottság véleményének kikérésé-
vel és a keretszámnak a figye-
lembevételével dönt a tárgyévi
jogosultságokról.

A kérelem  elõterjeszthetõ
• Postai úton: 6001 Kecske-
mét, Pf. 195. postacímen
• Személyesen: a Megyei
Szociális és Gyámhivatalban
(Kecskemét, Nagykõrösi u. 32.
szám) vagy az akadálymente-
sen megközelíthetõ Kecske-
méti Kormányablaknál (6000
Kecskemét, Izsáki út 8. szám
alatt). A Szociális és Gyámhi-
vatalban az ügyfélfogadás
munkanapokon 8-11.30-ig, a
Kormányablaknál munkanap-
okon 8.00-20.00 óráig van.

Új és használt gépkocsi ese-
tében a támogatás felhasználá-
sa csak a finanszírozó szerve-

zettel – a Széchenyi Bank ve-
zette Széchenyi/Suzuki Kon-
zorciummal – kötött kölcsön-
szerzõdés keretében történik.
Ebben az esetben a támoga-
tás felhasználásának kizáró-
lagos módja a kölcsönszer-
zõdés megkötése akkor is,
ha a jogosult magasabb kez-
dõrészlettel, illetve a teljes
vételárral rendelkezik.

Amennyiben a jogosult igény-
li, a finanszírozó köteles a kez-
dõrészletet betétként kezelni,
melynek terhére történik a köl-
csön törlesztõ részletének ha-
vonkénti levonása oly módon,
hogy az a támogatott számára a
felmerülõ költségek csökkenését
eredményezze. A finanszírozó
szervezet a támogatásra jogosult
személyekkel egyéni finanszíro-
zási szerzõdést köt.

A személygépjármûvek ren-
delkezésre bocsátása a finanszí-
rozó és a jogosultak között meg-
kötött kölcsönszerzõdés kereté-
ben történik, s a tulajdon-átszál-
lás tényére figyelemmel a támo-
gatott gépkocsira vonatkozóan
3 éves elidegenítési tilalom kerül
bejegyzésre. 

Kérelem benyújtása minden
év március 31. napjáig és szep-
tember 30-ig lehetséges.

Forrás: www.kormanyhivatal.hu/
hu/bacs-kiskun

A mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványa
olyan közokirat és a biztonsági
okmányok védelmének rendjé-
rõl szóló rendeletben meghatá-
rozott biztonsági okmány, amely
a közúti közlekedés szabályairól
szóló, többször módosított
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együt-
tes rendelet (KRESZ) 51/A. §-
ában felsorolt kedvezmények
igénybevételére való jogosultsá-
got igazolja.

E rendelet alapján igazol-
ványra az a személy jogosult,

1.) aki a súlyos mozgáskorlá-
tozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló rende-
let értelmében közlekedõké-
pességében súlyosan akadá-
lyozott,

2.) aki a súlyos fogyatékosság
minõsítésének és felülvizsgála-
tának, valamint a fogyatékossá-
gi támogatás folyósításának
szabályairól szóló rendelet ér-
telmében látási fogyatékosnak;
értelmi fogyatékosnak; autistá-
nak; mozgásszervi fogyatékos-
nak minõsül,

3.) akit a vakok személyi jára-
dékának bevezetésérõl szóló
rendelet alapján 2001. július 1-

jét megelõzõen vaknak minõsí-
tettek, vagy

4.) aki a magasabb összegû
családi pótlékra jogosító beteg-
ségekrõl és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM
rendelet 1. számú melléklete
szerint vaknak vagy gyengén-
látónak (K.1.), mozgásszervi fo-
gyatékosnak, értelmi fogyaté-
kosnak (M.1-2.) vagy autistának
(N.1.) minõsül

és ezt a fenti minõsítések
alapján kiadott szakvélemények
vagy szakhatósági állásfoglalások
valamelyikével igazolja.

Az igazolvány kiadására,
meghosszabbítására, visszavo-
nására, cseréjére, pótlására,
nyilvántartására irányuló eljárás-
ban elsõ fokon az okmányiro-
dák járnak el. Az igazolvány ki-
adására irányuló eljárás kére-
lemre indul.

A kérelemhez mellékelni kell
a mozgáskorlátozottságot igazo-
ló szakvéleményt vagy szakha-
tósági állásfoglalást. Ha az ügyfél
nem személyesen vagy nem a
fenti bekezdés szerinti hatóság-
nál nyújtja be kérelmét, egy da-
rab igazolványképet is mellékel-
nie kell a kérelméhez.

Ki jogosult
parkolókártya igénylésére?

• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA
10-es turnusokban – kedden
és pénteken 17 órakor a
Szvetnik Joachim Általános Is-
kola tornatermében folyama-
tosan mûködik. Új résztvevõ-
ket is szeretettel várunk!
• MEZÕKÖVESDI KIRÁNDULÁS!
Idõpontja: 2013. június 8-9.
(szombat-vasárnap) Program:
1. nap fürdés a mezõkövesdi
Zsóry gyógyfürdõben. Szállás:
kollégiumban. 2. nap délelõtt
részvétel a mezõkövesdi nagy-
búcsún, majd közös ebéd, ha-
zautazás. Költség: 11000 Ft,
(útiköltség, szállásköltség, für-
dõbelépõ, ebéd). Jelentkezé-
seket március 28-ig várjuk
5000 Ft befizetésével.

• SZOBAI KERÉKPÁRT és kere-
kes járókeretet kölcsönzünk
tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET
GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes
egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szó-
ló kedvezményes bérlet vált-
ható 7.500 forintért, melyet
hat hónap alatt lehet felhasz-
nálni egyéni odautazással. 
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A
JOZSMÁR BT baromfi szaküz-
letében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásá-
rolhatnak egyesületi tagjaink.
A kedvezményre jogosító utal-
ványt, a 2013-as tagdíjfizetést
követõen adjuk át.

• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2013-i
évi tagdíjunk változatlanul
1.000.- Ft. Befizetés elõtt kérjük,
hogy ügyfélfogadási idõben ke-
ressék fel egyesületi irodánkat. 
• ÖNKÉNTESEK FOGLALKOZTA-
TÁSA! Egyesületünk bekapcso-
lódott a regisztrált önkéntesek
foglalkoztatásába. Ez ügyben
bõvebb tájékoztatást egyesüle-
ti irodánkban tudunk adni. 
• KÉRÉS! Tisztelettel kérjük
mindazon elhunyt tagtársaink
hozzátartozóit, hogy az elhalá-
lozás tényét szíveskedjenek
egyesületi irodánkban jelezni,
hogy tagnyilvántartásunkban
rögzíteni tudjuk.
• CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS!
Ismét meghirdetjük a szokásos

hajdúszoboszlói gyógyüdülést.
Idõpontja: 2013. november 10-
17-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpan-
ziós ellátással) Költség, tagok ré-
szére: 44500 Ft + IFA + útikölt-
ség. A csoportos gyógyüdülésen
kívülállók is részt vehetnek. Költ-
ség: 49000 Ft + IFA + útikölt-
ség. A csoportos gyógyüdülés
teljes idõtartalma alatt (7 éjsza-
ka) jelenlévõk közül – sorsolással
– egy fõ részére a Hõforrás
Gyógyszálló visszatéríti az üdü-
lés alapösszegét. Jelentkezése-
ket május végéig várjuk 10000
Ft elõleg befizetésével.
• ADOMÁNYOSZTÁS! A Béres
Alapítványtól 100 db 30 ml-es
Béres cseppet kapott egyesüle-
tünk. Vezetõségünk határozata

Programjaink
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Felüdülés a testnek és a léleknek

Immár 18. alkalommal
szervezte meg a Mozgáskorlá-
tozottak Mélykúti Egyesülete
a hagyományosnak tekinthetõ
hajdúszoboszlói gyógyüdülést
a Hõforrás Gyógyszállóban. A
program méltán népszerû a
tagság körében. A párnapos
wellness-programokkal ellen-
tétben itt tényleg jutott idõ a
teljes feltöltõdésre.  A szakor-
vos által javasolt kezelések és
a gyógyvíz jótékony hatását
még hónapok múlva is érzi a
vendég. 

A szálloda személyzete már
törzsvendégként fogadta a
gyógyulni, pihenni, feltöltõd-
ni vágyókat. A hotel köztu-
dottan jó konyhája már az el-
sõ napon feladta a leckét. Vá-
lasztani kellett a Márton-napi
töltött libacomb és a harcsa-
paprikás között. Nem volt
könnyû a döntés!

Az elsõ hallásra valóban
hosszúnak tûnõ egy hét azon-
ban hihetetlenül gyorsan eltelt.
Mindenki megtalálta a neki
megfelelõ kikapcsolódási lehe-
tõséget: volt, aki végre kialudta
magát, volt, ki nagyokat sétált,
volt, aki Debrecenbe ment.
No nem pulykakakast venni,
hanem moziba, színházba,
vagy éppen a Loki-meccsre.
Esténként kedélyes beszélgeté-
sek, pingpongmérkõzések
vagy éppen kártya partik zaj-
lottak. Mindeközben lázas ké-

szülõdés folyt a hét végi batyus
bálra. Készült a jelmez, próbált
a színtársulat, hangolt a kórus.
Bizton állíthatom, megérte,
hisz nemcsak mi, mélykútiak,
hanem a szálloda meghívott
vezetõsége is rendkívül jól szó-
rakozott a rendezvényen. 

A teljes regeneráció lélek-
építéssel is kiegészült. Berg-
mann János apát úr, Bolvári Já-

nos és Menyhárt Sándor plé-
bánosok ,,önkéntesi teendõi”
tették teljessé a mindennapi
szentmise bemutatásával.

Mindenkit biztatok, az idén
is jöjjön, hisz egészségünk
megõrzése csak rajtunk mú-
lik! S az idõnkkel saját ma-
gunk gazdálkodunk…

egy résztvevõ
csoporttag

MOTTÓ: Aki nem talál idõt a pihenésre, elõbb vagy utóbb arra kényszerül, hogy idõt ta-
láljon a betegségre. (John Wanamaker)

értelmében tagjaink a készlet ere-
jéig a következõ feltételekkel ré-
szesülhetnek az adományból: •
Egy személy 1 db (1240 Ft értékû)
adományban részesülhet ingye-
nesen  • 2013. évi befizetett tag-
díj igazolása, valamint • 200 Ft
szállítási költségtérítés átvételkor
történõ befizetése. 

Adományosztás idõpontja:
2013. február 7. (szerda) 14-17 és
február 8. (csütörtök) 9-12 óráig.
• ELÕADÁSOK, KÉPZÉSEK!
1. Moped-suli: Városunkban
egyre több személy használ
elektromos mopedet, amely
nagyban elõsegíti ugyan a rövid
távú helyváltoztatást, azonban
emiatt részt kell venni a nem ke-
vés veszélyt rejtõ közúti közleke-
désben is. Egyesületünk vezetõ-
sége a Rendõrség közremûködé-
sét kérte, hogy az érintett szemé-
lyek részére tartsanak egy-két al-
kalomból álló tájékoztató elõ-
adást a legfontosabb közlekedési
szabályokról, tudnivalókról. 
2. Mama-papa a Világhálón: A
másik egy egyszerû számítógép
és Internet használatot megis-
mertetõ tanfolyam, melyen min-
den elõképzettség és korhatár
nélkül, bátran részt vehetnek
azok az érdeklõdõk, akik bete-
kintést szeretnének nyerni az in-
formatika világába.

Kérjük tagtársainkat, éljenek a
lehetõséggel és 2013. január 31-ig
jelezzék részvételi szándékukat.
Az elõadások pontos idõpontjairól
ezután küldünk értesítést.
• TÁMOGATÁSOK! Az adott feltéte-
lek fennállása esetén a következõ
támogatások ügyintézésében tu-
dunk tagtársaink segítségére lenni:
Fogyatékossági támogatási kére-
lem • Parkoló kártya igénylése •
Lakás-akadálymentesítési támoga-
tás • Gépjármû-szerzési és átala-
kítási támogatás • Méltányossági
nyugdíjemelési kérelmek •
Gyógyszer és segédeszköz támo-
gatási kérelmek • Gyógyászati se-
gédeszközök igénylése
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Segély az egészségi állapotromlás hatásainak enyhítésére 

A segély megállapításának el-
engedhetetlen feltétele, hogy az
anyagi problémát kiváltó élet-
helyzet összefüggésben álljon az
egészségbiztosítás által nyújtott
és finanszírozott ellátásokkal,
szolgáltatásokkal. Méltányosság-
ból engedélyezett segély az elõ-
zõ segélyben részesítést követõ
idõponttól számított, egy éven
belül egyszer adható. Az egy
éven belül ismételten elõterjesz-
tett kérelem csak az elõzõ kére-
lem benyújtását követõen bekö-
vetkezett egészségi állapotrosz-
szabbodás igazolásával, rendkí-
vül indokolt esetben engedé-
lyezhetõ.

A szolidaritás megfelelõ érvé-
nyesülése érdekében a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtására kiadott 217/
1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
szerint a méltányossági kérelem
elbírálása során vizsgálni kell a
kérelmezõ jövedelmi helyzetét.  

A méltányossági jogkört a la-
kóhely szerint illetékes fõvárosi,
illetve megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szerve gyakorolja,
így segély kérelmét a nevezett
hatósághoz kell benyújtania.

A kérelemrõl a kérelem hi-
ánytalan beérkezését követõ
naptól számított 30 napon be-
lül dönt az egészségbiztosító.
Amennyiben a kérelmezõ se-
gélyben részesül, a megállapí-
tott segély összege az Adatla-
pon feltüntetett címre postai
úton kiutalással, vagy a meg-
adott bankszámla számra ban-
ki átutalással történik.  

Ki részesülhet segélyben? 
• a biztosított • a kizárólag
egészségügyi szolgáltatásra jo-
gosult személy (pl.: nyugdíjas,

gyermekgondozási segélyben
részesülõ, kiskorú) akkor, ha
egészségi állapotában kedve-
zõtlen változás állt be és en-
nek következtében nehéz
anyagi helyzetbe került.

Milyen esetekben kérelmez-
hetõ az egyszeri segély? 
Amennyiben a kérelmezõ
egészségi állapotában kedve-
zõtlen változás állt be és az
egészségkárosodás következ-
tében nehéz anyagi helyzetbe
került és más elérhetõ forrás
nem áll rendelkezése, úgy ké-
relmet nyújthat be:

Gyógyszerköltségre, ha 
• egészségi állapotának javítá-
sához, vagy szinten-tartásához
olyan nagyobb mennyiségû,
vagy magas költségû gyógyszer
szükséges, amely havi rendsze-
rességgel jelentkezik • orvos-
szakmai szempontok alapján
indokolt gyógyszereinek rend-
szeres havi költsége a társada-
lombiztosítási támogatás elle-
nére is meghaladja az 1 fõre ju-
tó nettó jövedelem 15%-át.

Természetbeni ellátások térí-
tési díjának csökkentésére, ha
• az egyes egészségügyi, ter-
mészetbeni  ellátások (pl. a
magas költségigényû különbö-
zõ implantátumok, lézer keze-
lések térítési díjához, illetve a
nagyértékû, és/vagy nem tá-
mogatott gyógyszerek- és a
gyógyászati segédeszközök
árához) méltányossági alapú
támogatását kérelmezõ esetén
valamely oknál fogva [pl. ha a
kért ellátást a kérelem elbírálá-
sa elõtt igénybe vették, a vényt
már kiváltották)] nincs lehetõ-
ség a kérelemnek megfelelõ
méltányossági támogatás meg-
állapítására. A segélykeret kor-
látozott jellege miatt a már ki-
fizetett ellátások jelentõs költ-

ségéhez képest arányaiban
csekély összegû segély nyújtá-
sára van lehetõség.  

Pénzbeli ellátásokra nem jo-
gosult anyagi nehézségeinek át-
meneti enyhítésére, ha 
a táppénz, terhességi-gyermek-
ágyi segély és a gyermekgondo-
zási díj folyósítása méltányosság-
ból sem engedélyezhetõ. 

Jövedelemhatár a segély ké-
relem benyújtásához 
a közös háztartásban élõk 1 fõ-
re jutó havi nettó jövedelme
nem éri el a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek (28.500-Ft) kétszeresét
(57.000 Ft), egyedülálló eseté-
ben a két és félszeresét (71.250
Ft). E szigorú jövedelemhatártól
a kérelmezõ által leírt összes
körülményt figyelembe véve és
mérlegelve, különös méltány-
lást érdemlõ esetben az eljáró
szerv eltérhet.  

Az elbíráláshoz szükséges:
• adatlap pontos, olvasható ki-
töltése, valamint  írásos kére-
lem, mely tartalmazza mind-
azon indokokat, melyekre te-
kintettel kéri a segélyben része-
sítését • az Ön és az Önnel kö-
zös háztartásban élõ(k) által – a
kérelem benyújtását megelõzõ
három hónapban – megszerzett
jövedelemrõl szóló nyilatkozat
• a kérelem benyújtását meg-
elõzõ egy éven belüli betegsé-
gét igazoló kórházi, orvosi iga-
zolást • a havi gyógyszerkölt-
ségrõl, javasolt gyógyhatású ké-
szítményekrõl szóló orvosi iga-
zolás • társadalombiztosítás ál-
tal nem támogatott gyógyszerek
kiváltását igazoló, névre szóló
gyógyszertári nyugtát, gyógyha-
tású készítmények, valamint
vény  nélküli gyógyszerek vásár-
lását igazoló számlát • biztosítá-
si jogviszony igazolása érdeké-
ben a pénzellátás folyósítását
igazoló csekkszelvényt, nyugdíj-
szelvényt vagy a munkáltató ál-
tal kiállított jövedelemigazolás.
(Adatlap a www.oep.hu hon-
lapról tölthetõ le.)

Az adatlapot és a jövedelem
nyilatkozatot a kérelmezõ tölti
ki, a gyógyszerköltségrõl szóló
igazolást a háziorvossal, keze-

lõorvossal kell kitöltetni és or-
vosi bélyegzõvel ellátni.

Az adatlapon szereplõ min-
den kérdésre válaszolni kell,
mert az elbírálás során a kére-
lemben elõadott, és rendelke-
zésére bocsátott adatok figye-
lembe vételével jár el a hatóság. 

A hiányosan benyújtott ké-
relmet, az elbíráló egészség-
biztosítási pénztári szakigazga-
tási szerv hiánypótlásra vissza-
küldi, ami a kérelem elbírálá-
sának idejét jelentõsen meg-
hosszabbíthatja. 

A méltányossági kérelmet a
beteg és annak képviselõje,
gondnoka, kiskorú esetén a kis-
korú gondviselõje nyújthatja be. 

A kérelemben elõadott ada-
tok ellenõrzése, továbbá a
korlátozott anyagi keretek, és
az esetleges visszaélések elke-
rülése érdekében a méltányos-
sági eljárás során az elbíráló
szerv ellenõrzi a kérelemben
foglaltakat. Amennyiben az
adatok valódiságáról az eljárás
során kétség merül fel, akkor
annak tisztázása érdekében az
egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szerv megvizs-
gálja a kérelmezõ jövedelmi és
életkörülményeit.  

Amennyiben a kérelmezõ
szociális helyzetre (pl. téli tü-
zelõ megvásárlása, gyermekek
részére ruhanemû vásárlása,
iskolakezdéshez támogatás,
lakásra felvett kölcsön visszafi-
zetése) hivatkozva kéri segély-
ben részesítését, úgy kérelmét
teljesíteni az egészségbiztosí-
tás terhére nem lehet, tekin-
tettel arra, hogy az Egészség-
biztosítási Alapból kizárólag
egészségügyi ellátásokhoz
nyújtható támogatás. 

Az egészségbiztosítási pénz-
tári szakigazgatási szerv méltá-
nyossági jogkörében hozott ha-
tározata ellen nincs helye fel-
lebbezésnek. A határozat bíró-
sági felülvizsgálatát pedig kizá-
rólag semmisségére hivatkozva
(a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 121. §) lehet kérni.

Forrás: www.oep.hu

Váratlan, súlyos, vagy hosszantartó betegsége miatt olyan anyagi
helyzetbe kerülhet az ember, hogy a mindennapi életvitelhez szüksé-
ges költségek rendezése mellett már nem tudja a gyógyulásához szük-
séges gyógyszereit megvásárolni. Ilyen rendkívüli élethelyzetben,
méltányolható feltételek fennállása esetén lehetõség van arra, hogy
az egészségbiztosító az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányos-
ságból pénzbeli segítséget nyújtson. Az Országgyûlés által elfogadott
költségvetés határozza meg az adott évben az Egészségbiztosítási
Alapból segélyre fordítható zárt pénzügyi keretet.
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Ki jogosult fogyatékossági tá-
mogatásra?
Fogyatékossági támogatásra az
a 18. életévét betöltött súlyo-
san fogyatékos személy jogo-
sult, aki
• látási fogyatékos,
• hallási fogyatékos,
• értelmi fogyatékos,
• autista,
• mozgásszervi fogyatékos, vagy
• halmozottan fogyatékos
és állapota tartósan vagy végle-
gesen fennáll, továbbá önálló
életvitelre nem képes vagy má-
sok állandó segítségére szorul, 
állapota kromoszóma-rendel-
lenesség miatt súlyosnak vagy
középsúlyosnak minõsíthetõ,
és állapota tartósan vagy végle-
gesen fennáll, továbbá önálló
életvitelre nem képes vagy má-
sok állandó segítségére szorul.

A fogyatékossági támogatás
iránti kérelem legkorábban,
abban a hónapban nyújtható
be, amelyben a kérelmezõ a
tizennyolcadik életévét betölti.

Ki tekinthetõ látási fogyatékos
személynek?
Akinek segédeszközzel vagy
mûtéti úton nem korrigálható
módon látóképessége teljesen
hiányzik, vagy alig látóként mi-
nimális látásmaradvánnyal
rendelkezik és ezért kizárólag
tapintó-halló életmód folytatá-
sára képes.

Ki tekinthetõ hallási fogyaté-
kos személynek?

Akinek hallásvesztesége olyan
mértékû, hogy a beszédnek hal-
lás útján történõ megértésére se-
géd-eszközzel sem képes, felté-
ve, hogy halláskárosodása mel-
lett a hangzó beszéd érthetõ ej-
tése elmarad, vagy halláskároso-
dása 25. életévét megelõzõen
következett be.

Ki tekinthetõ értelmi fogyaté-
kos személynek?
Akinek értelmi akadályozott-
sága – genetikai, illetõleg mag-
zati károsodás vagy szülési tra-

uma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét meg-
elõzõen bekövetkezõ súlyos
betegsége miatt – középsú-
lyos, vagy annál nagyobb mér-
tékû.

Ki tekinthetõ autistának?
Akinek állapota a személyiség
egészét érintõ fejlõdés átható
zavara miatt, az autonómia-
tesztek alapján súlyosnak vagy
középsúlyosnak minõsíthetõ.

Ki tekinthetõ mozgásszervi fo-
gyatékos személynek?
Akinek – a mozgásrendszer
károsodása, illetõleg funkció-
zavara miatt – helyváltoztatá-
sához a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz ál-
landó és szükségszerû haszná-
lata szükséges (ideértve azt a
mozgásszervi okból állandó
jelleggel ágyhoz kötött sze-
mélyt is, aki a segédeszköz
használatára állapota vagy ál-
lapotrosszabbodása miatt nem
képes), vagy mozgásszervi be-
tegsége miatt állapota segéd-
eszközzel eredményesen nem
befolyásolható. 

Ki tekinthetõ halmozottan fo-
gyatékos személynek?
• akinek a fenti súlyos fogyaté-
kosságok közül legalább két
fogyatékossága van,
• akinek hallásvesztése olyan
mértékû, hogy a beszédnek
hallás útján történõ megérté-
sére segédeszközzel sem ké-
pes, és látási, vagy értelmi,
vagy mozgásszervi fogyatékos.

Mekkora a fogyatékossági tá-
mogatás összege?
A támogatás havi összege az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (2013-
ban 28500 Ft)
• 65%-a: (18525 Ft) – ha az
igénylõ látási, hallási, értelmi,
vagy mozgásszervi fogyatékos,
illetve autista,
• 80%-a: (22800 Ft) – ha az
igénylõ halmozottan fogyaté-
kos személy, 

• vagy ha az igénylõ látási, ér-
telmi, vagy mozgásszervi fo-
gyatékos, vagy autista, feltéve,
hogy az önkiszolgáló képessé-
ge teljesen hiányzik.

Ha a vakok személyi járadé-
kában részesülõ látási fogyaté-
kos személy fogyatékossági tá-
mogatásra tart igényt, a fogya-
tékossági támogatás, a vakok
személyi járadékának meg-
szûntetését követõen
• 65%-ban illeti meg, ha nem
kéri az önkiszolgálási képesség
vizsgálatát,
• 80%-ban akkor, ha önkiszol-
gálási képességének hiányát
állapítják meg.

A fogyatékossági támogatás
igénylési rendje
A fogyatékossági támogatást a
Magyar Államkincstár lakóhely
(tartózkodási hely) szerint illeté-
kes igazgatóságán, vagy a kor-
mányablaknál lehet igényelni.

A fogyatékossági támogatást
igénylõ személynek fel kell ke-
resnie háziorvosát, mert a kére-
lemhez mellékelni kell a házior-
vos által kiállított beutalót, vala-
mint a fogyatékosságot igazoló
orvosi dokumentációt. Az orvo-
si beutalóban a háziorvos
• nyilatkozik arról, hogy a ren-
delkezésre álló orvosi doku-
mentáció a súlyosan fogyatékos
állapot minõsítésére alkalmas-e,
• véleményt ad a kérelmezõ
önálló életvitelre való képessé-
gének és önkiszolgálási képes-
ségének minõsítéséhez,
• nyilatkozik arról, hogy ha a
kérelmezõ szakértõi bizottság
általi személyes vizsgálata szük-
séges, a vizsgálatot a kérelmezõ
lakóhelyén, tartózkodási helyén
vagy a vizsgálatot végzõ szerv-
nél indokolt-e elvégezni.

Amennyiben a kérelmezõ
nem rendelkezik a minõsítésé-
hez szükséges iratokkal, a súlyos
fogyatékosság minõsítésének
elõkészítése érdekében a házi-
orvos gondoskodik a megfelelõ
szakvizsgálatok elvégeztetésérõl.

Ha a kérelmezõ a kérelem-
hez az orvos-szakértõi szerv-
nek a súlyos fogyatékosság mi-
nõsítését tartalmazó, érvényes
és hatályos szakhatósági állás-

foglalását vagy szakvélemény-
ét nem csatolta, az Igazgatóság
a kérelmezõ által benyújtott
orvosi dokumentáció megkül-
désével a súlyos fogyatékosság
fennállása, az önkiszolgálási
képesség, a súlyos fogyatékos-
ság fennállása esetén felülvizs-
gálatának szükségessége, a fe-
lülvizsgálat szükségessége ese-
tén annak idõpontja kérdésé-
ben – szakhatósági állásfogla-
lás kiadása céljából – megke-
resi a szakértõi bizottságot.

A súlyos fogyatékosság minõ-
sítését követõen, a Kincstár ha-
tározattal dönt a fogyatékossági
támogatás megállapításáról, il-
letve az igény elutasításáról.

A fogyatékossági támogatás
megállapítása esetén az utazá-
si kedvezmény igénybevétele
céljából, valamint az adóked-
vezmény megállapításához az
Igazgatóság a határozattal
egyidejûleg hatósági igazol-
ványt ad ki. Az igazolvány a fe-
lülvizsgálat idõpontjáig, de
legfeljebb 5 évig érvényes.

Ha az igénylõ a vakok sze-
mélyi járadéka, vagy a maga-
sabb összegû családi pótlék
helyett a fogyatékossági támo-
gatás megállapítását kéri, a
Kincstár intézkedik a korábbi
ellátás megszûntetésérõl. Ha
az igényt azért utasították el,
mert az igénylõ nem súlyosan
fogyatékos, ez esetben egy éven
belüli ismételt vizsgálatra – a jog-
szabályváltozás esetét kivéve –
csak állapotrosszabbodás esetén
van lehetõség, amit megfelelõ
orvosi igazolással kell alátámasz-
tani. Az állapotrosszabbodás cí-
mén indított eljárás a továbbiak-
ban azonos a rendes eljárással.

A fogyatékossági támogatást a
Kincstár folyósítja a tárgyhóna-
pot követõ hónap 5. napjáig.

Fontos tudni, hogy ha a fogya-
tékossági támogatásban részesü-
lõ személynek a támogatás fel-
tételeit érintõ körülményei meg-
változnak (pl. egészségi állapotá-
ban jelentõs javulás áll be), úgy a
támogatásban részesülõ (vagy
gondnoka) ezt a tényt köteles a
támogatást folyósító szervnek 15
napon belül bejelenteni. 

A fogyatékossági támogatásról
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részé-

re járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogya-
tékos személy jövedelmétõl függetlenül – anyagi segítséggel járuljon
hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredõ társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
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Ha a támogatásra való jogosult-
ság a fogyatékos személy halála
miatt szûnik meg, az elhalálozás
hónapjára járó támogatást a vele
közös háztartásban együtt élt hoz-
zátartozó, ennek hiányában az
örökös veheti fel a halál napjától
vagy a hagyatéki átadó végzés
jogerõre emelkedésétõl számított
egy éven belül.

Utazási kedvezmények
Utazási kedvezmény igénybe-
vételére jogosult:
• korlátlan számban megváltható
kedvezményes menetjeggyel,
vagy bármely viszonylatban meg-
váltható, viszonylathoz kötött
kedvezményes bérlettel az a vak
személy, aki vakok személyi jára-
dékában részesül, az errõl szóló
igazolás alapján, vagy a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének érvényes arcképes
igazolványával rendelkezik;
• korlátlan számban megváltható
kedvezményes menetjeggyel,
bármely viszonylatban megváltha-
tó, viszonylathoz kötött kedvez-
ményes bérlettel a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetségé-
nek érvényes arcképes igazolvá-
nyával utazó hallássérült személy.

Korlátlan számban megváltható
kedvezményes menetjeggyel,
vagy bármely viszonylatban meg-
váltható, viszonylathoz kötött
kedvezményes bérlettel az a sze-
mély, aki, vagy aki után szülõje
vagy eltartója magasabb összegû
családi pótlékban részesül, a Ma-
gyar Államkincstár Regionális
Igazgatósága által kiállított igazol-
vány alapján,

Korlátlan számban megváltha-
tó kedvezményes menetjeggyel,
vagy bármely viszonylatban meg-
váltható, viszonylathoz kötött
kedvezményes bérlettel a fogya-
tékossági támogatásban részesülõ
személy, a Magyar Államkincstár
által kiállított hatósági igazolvány
alapján, valamint korlátlan szám-
ban megváltható kedvezményes
menetjeggyel a fenti személyek-
kel együtt utazó személy.

A kedvezmény mértéke:
Vasúti személyszállítás, HÉV,

vagy helyközi autóbusz igény-
bevétele estén:
• a jogosult részére a jegy- és
bérletkedvezmény mértéke
90%-90%.
• a kísérõ 90%-os mértékû me-
netjegy kedvezményre jogosult,
de bérletkedvezményt nem ve-
het igénybe.

Helyi közúti és kötöttpályás
közlekedés esetén 
• a jogosult részére a bérletked-
vezmény mértéke 100%.
• a kísérõ részére a bérletked-
vezmény mértéke 100%.

Forrás: 
www.csaladitudakozo.hu

Felhívjuk az érintett szemé-
lyek figyelmét, hogy az ún. 7
pontos – súlyos mozgáskorlá-
tozottságot igazoló – házior-
vosi szakvélemény érvényes-
sége 2012. december 31-i
hatállyal lejárt. 

Az 1/2012. (III.30.) Kor-
mányrendelet új jogosultsági
fogalmat, vizsgálati és igazo-
lási rendszert vezetett be,
amely szerint, a „közlekedõ-
képesség súlyos akadályo-
zottságának” minõsítését
a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal  (NRSZH)
jogosult elvégezni. 

Közlekedõképességében
súlyosan akadályozottnak mi-
nõsülnek az új szabályok sze-
rint, a következõ személyek:
• akiknek mozgásszervi rész-
károsodásának oka a csont,
izület, izomrendszer sérülése
vagy
• idegrendszeri károsodás
(pl. gyermekbénulás, sclero-
sis multiplex, agyi oxigénhiá-
nyos állapot miatt bekövet-
kezett központi idegrendsze-
ri sérülés, egyéb, a központi
idegrendszert érintõ sérülé-
sek, traumák, betegségek)
miatt felsõ végtagi részkáro-
sodása áll fenn, vagy
• idegrendszeri károsodás-
ból eredõ járás-zavara van,
vagy
• alsó, illetve felsõ végtagi
perifériás keringési károso-
dás (érrendszeri betegség)
miatt részkárosodása van,
vagy
• az elõzõ pont szerinti káro-
sodások közül két, vagy
többfajta károsodása is fenn-
áll, és az elõzõekben felso-
rolt valamelyik károsodás ha-
tásának következtében rész-
károsodása eléri, vagy meg-
haladja a 40%-ot és közleke-
dõképessége emiatt súlyosan
nehezített.

A „közlekedõképesség sú-
lyos akadályozottsága” minõ-
sítés kérelmét folyamatosan
be lehet nyújtani személye-
sen az Okmányirodában, a

Polgármesteri Hivatalban,
vagy egyesületünknél. 

A vizsgálat kéréséhez be
kell csatolni a mozgásszervi
állapotra vonatkozó korábbi
orvosi szakvéleményeket –
pl. a mozgásszervi állapot le-
írását tartalmazó kórházi zá-
rójelentéseket, szakorvosi le-
leteket, illetve a 2011. június
30. napjáig kiadott korábbi
„7 pontos” háziorvosi szak-
véleményt.

Természetesen a minõsí-
tést azok a személyek is kez-
deményezhetik, akik nem
rendelkeznek a régi 7 pontos
szakvéleménnyel. Õk a moz-
gásszervi betegségeikrõl szó-
ló – lehetõleg nem régi –
szakorvosi leletet, kórházi
zárójelentést csatolják kérel-
mükhöz. 

Az új szakvéleménnyel
igénybe vehetõ támogatások:
• parkoló kártya (Megjegy-
zés: Parkoló kártyát azok a
személyek is igényelhetik,
akiknek nincs saját gépjár-
mûvük. Ebben az esetben a
parkoló kártya használata
csak akkor megengedett, ha
az arra jogosult személyt
szállítják.)
• lakás-akadálymentesítési
támogatás
• gépjármûszerzési és átala-
kítási támogatás
• gépjármû adókedvezmény

A kérelemre 2-3 hónap el-
telte után küldenek választ.
Elutasított kérelmet, esetleges
állapotrosszabbodást követõ-
en újra be lehet nyújtani.

A vizsgálatot azoknak a sze-
mélyeknek nem kell kérni,
akik mozgássérültségükre te-
kintettel jogosultak fogyaté-
kossági támogatásra, illet-
ve 18 év alatti személyként
magasabb összegû családi
pótlékra. Õk a meglévõ hatá-
rozatokkal igényelhetik a fen-
ti támogatásokat.
Bõvebb információval és a kére-
lem kitöltésének segítésével ügy-
félfogadási idõben várjuk az érin-
tett személyeket.

A súlyos mozgáskorlátozottság
igazolásának új módjáról

Nyugdíjasok
egyszeri gyógyszertámogatása

Mélykút Város Önkormányzata felnõttek részére gyógyszertámoga-
tás formájában évente egyszer átmeneti segélyt nyújt 8000 Ft összeg-
ben. A kérelem egész évben folyamatosan benyújtható. 

A gyógyszertámogatásra az a 62 év feletti nyugdíjas személy jogosult,
akinek a háziorvos által igazolt rendszeres gyógyszerköltsége, vagy az
orvos által igazolt gyógyászati segédeszköz – kivéve: szemüveg és kon-
tatktlencse – költsége meghaladja az egy fõre jutó jövedelem 15%-át,
feltéve, hogy a családban az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57000 Ft) nem ha-
ladja meg, egyedülélõ esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét (71250 Ft).

Forrás: www.melykut.hu
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1994. január 26-án alakult
meg a Mozgáskorlátozottak
Mélykúti Egyesülete, amely az-
óta is folyamatosan tevékeny-
kedik, összetartva a mozgássé-
rült embereket, családtagokat
és pártoló tagokat. Tagságunk
151 fõvel alakult, mely késõbb
elérte a 710 fõt is. Ebben vidé-
ki tagok is vannak. Azóta töb-
ben meghaltak, vagy elköltöz-
tek vidékre. Róluk is megemlé-
kezünk. Tevékenységünknek
több ága van. Most csak a be-
indult gyógytornáról szeretnék
egy kis tájékoztatást adni. 

Gyógytornánk 1995-ben in-
dult – 10 alkalomból álló tur-
nusokban – és a mai napig tart.
Elõször a Csorba-házban kezd-
tük. Mindenki hozta magával a
plédet, leterítettük és azon tor-
náztunk. Vidéken dolgozó, de

helyi gyógytornász (Fehérné
Anna) vállalta, hogy hazaérkez-
ve munkájából megtartja a tor-
nát. Mivel õ elköltözött, Lovrity
Boglárka vállalta a feladatot, aki
Bácsalmásról járt át. Tevékeny-
sége nagyon népszerûvé vált és
így kinõttük a Csorba-házat,
ekkor az általános iskola torna-
termében kaptunk helyet, az-
óta is ott folynak a foglalkozá-
sok. Boglárka férjhez ment és
elköltözött. Õt Eszter Rita kö-
vette. Mindketten nagyon fi-
gyelmesen és hozzáértõen tar-
tották a tornát. Voltak mûtött,
vagy súlyos sérült személyek,
akikre külön gondot fordítot-
tak. Rita – családi és munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt – nem
tudta tovább vállalni a felada-
tot, ekkor rövid szünet után,
Csontos Ferenc tanár úr veze-

tésével, több mint 20 fõ részvé-
telével újra indult a gyógytorna,
amely kedden és pénteken 17-
18 óráig tart továbbra is, 10-es
turnusokban. Nagyon jól át-
mozgatja a testrészeket – kéz,
láb, derék, nyak és még folytat-
hatnám a gyakorlatok sokasá-
gát. Akik folyamatosan járnak,
elmondhatják, mennyire köny-
nyebben tudnak mozogni. A
tornát még ünnepségeinkre is
becsempésztük. Csontos tanár
úr a sportcsarnokban megtar-
tott Esélyegyenlõségi napon
még a vendégeket is megmoz-
gatta. Gyógytornánk továbbra
is folytatódik az iskola tornater-
mében, Csontos tanár úr veze-
tésével. Szeretettel várjuk az
egészségmegõrzõ tornára vá-
gyó tagtársaink jelentkezését.

Dora Ferencné vezetõségi tag

Gyógytorna az egészség megõrzéséért

Kivételes (méltányossági) nyugdíjemelés
Ki kérhet kivételes nyugdíj-

emelést?
Kizárólag a nyugellátásban ré-
szesülõ személy. 

Kivételes emelés engedé-
lyezhetõ
• az öregségi nyugdíjkorha-
tárt elérõ személynek 
• megváltozott munkaképes-
ségû özvegynek, az árvának, 
• a rehabilitációs járadékban
részesülõ személynek és
• a fogyatékkal élõ, illetve tar-
tósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek
eltartásáról gondoskodó öz-
vegynek,
• akinek nyugellátása és rend-
szeres pénzellátása együttes
havi összege nem haladja meg
a 70.000 forintot, és a nyugel-
látás megállapítása és a korábbi
méltányossági nyugdíjemelés
idõpontja óta 3 év eltelt.

Kinek nem állapítható meg
méltányossági nyugdíjemelés?
Annak a személynek, aki 
• elõzetes letartóztatásban van,
• szabadságvesztés bünteté-
sét tölti • szociális intéz-
ményben vagy • javítóinté-
zetben van elhelyezve.

Milyen összegû emelés en-
gedélyezhetõ?
A kivételes nyugdíjemelés
összege nem haladhatja meg
az öregségi teljes nyugdíj
mindenkori legkisebb össze-
gének 25%-át, de nem lehet
kevesebb annak 10%-ánál
(2850–7125 Ft). Az emelés
„beépül” a nyugellátás össze-
gébe, a nyugellátások éven-
kénti rendszeres emelése so-
rán a nyugellátással esik egy
tekintet alá. A nyugellátás ala-
pulvételével számított esetle-
ges egyéb juttatásokat is az
ilyen módon megnövelt
összegbõl kell meghatározni.

Hol terjeszthetõ elõ?
A kivételes nyugdíjemelés en-
gedélyezésére kizárólag az
érintett személy kérelme
alapján kerülhet sor. Az
igénylések benyújtása az erre
a célra rendszeresített „Kére-
lem-adatlap” nyomtatványon
történik. Az adatlapot ponto-
san kitöltve, aláírva az igénylõ
lakhelye szerint illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgató-
sághoz (kormányhivatal) kell
benyújtani.

A nyomtatvány az ügyfél-
szolgálati irodákban szerezhetõ
be, illetve letölthetõ az ONYF
honlapjáról (www.onyf.hu). A
kérelem elektronikus úton is
elõterjeszthetõ.

A kérelem elbírálása során
kiemelt figyelmet fordítanak
azokra a körülményekre, ame-
lyek veszélyeztetik, ill. befolyá-
solják a kérelmezõ megélheté-
sét vagy aránytalanul súlyos ter-
het jelentenek (mint pl.: tartós
betegség, megnövekedett
gyógyszer és lakásfenntartási
költségek, a házastárs halála,
tartásra köteles és képes hozzá-
tartozó hiánya stb.) Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy az igényel-
bíráló szerv indokolt esetben
vizsgálhatja, hogy a közölt ada-
tok a valóságnak megfelelnek-
e, szükség esetén a kérelmezõt
hiánypótlásra is felszólíthatja. A
döntésrõl a kérelmezõt írásban
értesítik. 

Van-e jogorvoslati lehetõ-
ség?
A méltányossági jogkörben
hozott döntéssel szemben
nincs helye fellebbezésnek.

Forrás: www.kormany.hu

Csak egy 
kattintást kérünk!

A FÓKUSZ Takarék fiókhálóza-
tában számlát vezetõ civil szerve-
zetek között meghirdette a 2013.
január 31-ig tartó „Melyik a legnép-
szerûbb Civil szervezet a Fókusz Ta-
karéknál?” elnevezésû támogatási
programját a Facebook-on.

Az induló 29 jelentkezõ közül
a Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
te egyetlen mélykúti szervezet-
ként vesz részt a versenyben.

Kérjük ezért, hogy minél töb-
ben keressék a https://apps.face-
book.com/fokusztakarek/ címet
és adják le szavazatukat egyesü-
letünkre. Köszönettel: 

az egyesület vezetõsége
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