Hatvan kártya
Ügyleírás

A Hatvan Kártya személyre szóló kedvezménykártya, melyet
Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező természetes személyek és hatvani székhellyel
vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi
személyiség nélküli jogalanyok, igényelhetnek.
A
kedvezmények
különböző
közszolgáltatások
igénybevételénél, továbbá a rendszerhez csatlakozott
vállalkozásoknál érvényesíthetőek.
A Kártyához külön igényelhető parkolási engedély, amely
ingyenes parkolási lehetőséget biztosít a közterületek eltérő
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
fizető parkolókban.
Behajtási engedély igénylésének feltétele, hogy a rendelet 1.
mellékletében felsorolt utcák valamelyikében a kérelmező
állandó lakóhellyel/telephellyel/székhellyel rendelkezzen.

Hatáskör, kapcsolódó jogszabályok

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.
(I. 28.) önkormányzati rendelete a Hatvan Kártyáról

Szükséges okiratok, iratok

Magánszemélyek:
személyi igazolvány, lakcímkártya,
forgalmi engedély (parkolási engedély igénylés esetén).
Kiskorú gyermekek
részére a szülő igényelhet kártyát,
szükséges a gyermek születési anyakönyvi
kivonta/diákigazolványa, lakcímkártyája.
Jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok:
cégkivonat, aláírási címpéldány, forgalmi engedély

Az ügyet intéző osztály

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
Általános Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálat (Hatvan,
Kossuth tér 2) és Új-hatvani kihelyezett Ügyfélszolgálat
(Hatvan, Bezerédi utca 2.)

Ügyintéző elérhetősége

Tel.: 37/542-300
Fax.: 37/542-309
E-mail:
ugyfelszolgalat@hatvan.hu
hatosagi@hatvan.hu

Ügyintézési illeték mértéke

Hatvani állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek
az 1200,-Ft-os Hatvan Kártya mellé 1 parkolási és 1 behajtási
engedély ingyenes, további engedély díja 200,-Ft/darab.
Kerekharaszti
állandó
lakcímmel
rendelkező
magánszemélyek a 3.000,- Ft-os Hatvan Kártya mellé 1
parkolási és 1 behajtási engedély ingyenes, további engedély
díja 200,-Ft/darab.
A nem hatvani illetőségű, természetes magánszemély a
5.000,- Ft-os Hatvan Kártya mellé 1 parkolási engedély

Letölthető dokumentumok

Egyéb fontos tudnivalók, tájékoztatók:

ingyenes, további engedélyek díja 200 Ft/db.
Hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi
személyekre, jogi személyiség nélküli jogalanyokra, egyéni
vállalkozókra és egyéni cégekre az 1200,- Ft-os Hatvan
Kártya mellé 5 parkolási és 5 behajtási engedélyt
igényelhetnek. A parkolási engedély díja 1-3 gépjármű esetén
10.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5 gépjármű esetén 15.000
Ft/gépjármű/év.
Cégek Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező
munkavállalóik részére dolgozónként 3.000 Ft-ért egy
kártyát és egy parkolási engedélyt igényelhet.
Önkormányzati
Költségvetési
szervek,
egyházak,
egyesületek 5 parkolási és 5 behajtási engedélyt
igényelhetnek ingyenesen.
Egyszeri alkalommal mentesül a kártya igénylésének díja
alól, aki az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
alapján támogatásban részesül, a támogatás megszerzésének
évében, vagy Hatvan város polgármestere előtt
állampolgársági esküt tesz, az eskü letételének évében.
- kérelem nyomtatvány magánszemélyeknek
- kérelem nyomtatvány jogi személyek és jogi
személyiség nélküli jogalanyok részére
- kérelem nyomtatvány jogi személy és jogi
személyiség nélküli jogalanyok Hatvanban bejelentett
lakcímmel nem rendelkező dolgozói
részére
- kérelem nyomtatvány önkormányzati költségvetési
szervek, egyházak, egyesületek részére
-

