Rendelet
Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk
Rendelet száma:
Rendelet típusa:
Rendelet címe:
Módosított rendelet azonosítója:
Rendelet tárgykódja:
Tárgykód megnevezése:
Kihirdetés dátuma:
Hatályba lépés dátuma:
Dokumentum készült:

6/2011.(I.28.)
Alap (egységes szerkezet)
A Hatvan Kártyáról – egységes szerkezet
6/2011.(I.28.), (2017. december 1-ig hatályos
egységes)
Z0
Egyéb rendelet
2017. december 1.
2017. december 2.
2017. december 1.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA
Megye neve: H E V E S

Település neve: H A T V AN város

A rendelet címe: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (II. 25.), 16/2011. (IV. 1.), 41/2011. (IX. 30.), 52/2011. (XI. 25.), 5/2012. (I. 27.),
15/2012. (II. 23.), 26/2012. (IV. 27.), 67/2012. (XI. 30.), 1/2013. (I. 18.), 10/2013. (III.1.),
13/2013. (III. 29.), 24/2013. (IV. 26.), 29/2013. (V. 31.), 39/2013. (VII. 11.), 59/2013. (XI.
29.), 6/2014. (I. 31.), 8/2014. (II. 14.), 5/2015. (I. 30.), 38/2015. (XI. 27.), 31/2016. (X. 28.),
8/2017. (III. 31.), 21/2017. (IX. 1.), 31/2017. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKKEL
MÓDOSÍTOTT

6/2011. (I. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HATVAN KÁRTYÁRÓL

EGYSÉGES SZERKEZET
Sorszáma: 6/2011. (I. 28.)
Kihirdetés ideje: 2017. XII. 1.
A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet tárgykódja: Z0
Tárgykód megnevezése: Egyéb rendelet

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:
Kibocsátó:
Jogsz. típusa:
Kapcsolódás oka:
- 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2)
Országgyűlés
törvény
felhatalmazás
- 6/2011. (I. 28.)
Önkormányzat
rendelet
alaprendelet
- 11/2011. (II. 25.)
Önkormányzat rendelet módosító (2011.III.2-án hatályát veszti!)
- 16/2011. (IV. 1.)
Önkormányzat rendelet módosító (2011.IV.3-án hatályát veszti!)
- 41/2011. (IX. 30.)
Önkormányzat rendelet módosító (2011.X.2-án hatályát veszti!)
- 52/2011. (XI. 25.)
Önkormányzat rendelet módosító (2011.XI.27-én hatályát veszti!)
- 5/2012. (I. 27.)
Önkormányzat rendelet módosító (2012.III.2-án hatályát veszti!)
- 15/2012. (II. 23.)
Önkormányzat rendelet módosító (2012.III.2-án hatályát veszti!)
- 26/2012. (IV. 27.)
Önkormányzat rendelet módosító (alaprendelet)
- 67/2012. (XI. 30.)
Önkormányzat rendelet módosító (2012.XII.2-án hatályát veszti!)
- 1/2013. (I. 18.)
Önkormányzat rendelet módosító (2013.I.22-én hatályát veszti!)
- 10/2013. (III. 1.)
Önkormányzat rendelet módosító (2013.III.3-án hatályát veszti!)
- 13/2013. (III. 29.) Önkormányzat rendelet módosító (alaprendelet)
- 24/2013. (IV. 26.)
Önkormányzat rendelet módosító (2013.IV.28-án hatályát veszti!)
- 29/2013. (V. 31.)
Önkormányzat rendelet módosító (2013.VI.2-án hatályát veszti!)
- 39/2013. (VII. 11.) Önkormányzat rendelet módosító (2013.VIII.2-án hatályát veszti!)
- 59/2013. (XI. 29.)
Önkormányzat rendelet módosító (2013.XII.2-án hatályát veszti!)
- 6/2014. (I. 31.)
Önkormányzat rendelet módosító (2014.II.1-jén hatályát veszti!)
- 8/2014. (II. 14.)
Önkormányzat rendelet módosító (2014.II.16-án hatályát veszti!)
- 5/2015. (I. 30.)
Önkormányzat rendelet módosító (2015.II.1-jén hatályát veszti!)
- 38/2015. (XI. 27.)
Önkormányzat rendelet módosító (2016.I.2-án hatályát veszti!)

- 31/2016. (X. 28.)
- 8/2017. (III. 31.)
- 21/2017. (IX. 1.)
- 31/2017. (XII. 1.)

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

módosító
módosító
módosító
módosító

(2017.I.2-án hatályát veszti!)
(2017.IV.4-én hatályát veszti!)
(2017.IX.3-án hatályát veszti!)
(2017.XII.3-án hatályát veszti!)

/A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/
Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2011.I.28., II.25., IV.1., IX.30., XI.25.; 2012.I.27., II.23.,
IV.27., XI.30.; 2013.I.18., III.1., III.29., IV.26., V.31., VII.11., XI.29.; 2014.I.31., II.14.; 2015.I.30., XI.27.;
2016.X.28.; 2017.III.31., IX.1., XII.1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete1
a Hatvan Kártyáról
EGYSÉGES SZERKEZET
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §2 A rendelet célja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek ingyenes parkolást és
szabad közlekedést biztosítson a közterületek eltérő használatáról, valamint a parkolóhelyek
létesítéséről és használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi
díjövezetben, valamint a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények
igénybevételére lehetőséget teremtsen.
2. Értelmező rendelkezések
2. §3 (1) Személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolvány: lakcímet is
tartalmazó személyazonosító igazolvány, személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001.
január 1-jét követően kiállított vezetői engedély és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).
(2) Hatvan Kártya: e rendelet alapján kiadott Hatvan Kártya, valamint a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet) alapján kiadott
szociális vásárlási kedvezményre kiadott kártya.
3. A rendelet hatálya
3. § (1)4 A rendelet személyi hatálya lakóhelyre tekintet nélkül a természetes személyekre,
hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyekre, jogi személyiség nélküli
jogalanyokra, egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre – beleértve a Hatvan Város Partnere
különdíjban részesülő jogalanyt is székhelyre és telephelyre tekintet nélkül -, Hatvan Város
Önkormányzatára, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalra, Hatvan Város Önkormányzata által
fenntartott intézményekre, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, a Heves Megyei
Rendőr-főkapitányságra, az Országos Mentőszolgálatra, továbbá a Hatvan Kártyát elfogadó
beváltóhelyekre terjed ki.
(2)5 A Hatvan Kártya (továbbiakban: Kártya) kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a
kedvezmény igénybe vételének lehetőségét a (3) bekezdésben foglaltak kivételével. A szociális
vásárlási kedvezményre jogosító kártyát a szociális kártyát elfogadó kereskedelmi egységben a
Kártya tulajdonosa mellett a jogosulttal közös háztartásban élő családtagja is használhatja.
(3)6 A parkolási engedély és a behajtási engedély az engedéllyel ellátott gépjármű mindenkori
vezetőjét jogosítja fel a parkolásra és behajtásra.
(4)7 Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos
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Módosította: 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 2-től.
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Módosította: 52/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. november 26-tól.
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Módosította: 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2017. április 3-tól.
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Módosította: 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1). Hatályos: 2013. március 2-től.
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Mentőszolgálat, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ingyenesen
juthatnak Kártyához, valamint a tulajdonukban lévő, illetve az általuk üzemeltetett vagy használt
minden gépjárműre, kérelemre, ingyenesen jár a parkolási engedély és behajtási engedély.
4. A kedvezmények köre és igénybevételének módja
4. §1 (1)2 A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya
kivételével – a hozzá külön igényelhető parkolási engedéllyel együtt ingyenes parkolási
lehetőséget biztosít a közterületek eltérő használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben.
(2)3 A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya
kivételével – a hozzá külön igényelhető behajtási engedéllyel együtt szabad közlekedést biztosít az
1. mellékletben meghatározott utcákban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek
részére, az 1. mellékletben meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi
személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére, a
3. § (4) bekezdésében meghatározott szervezetek részére, az önkormányzat költségvetési szervei,
egyházak, egyesületek, valamint az önkormányzattal háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
feladatellátási szerződést kötött jogalanyok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek részére.
(3)4 Az 1. mellékletben meghatározott utcákban állandó lakóhellyel rendelkező természetes
személyek az általuk kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban lévő további 1 db
gépjárműre behajtási engedélyt igényelhetnek. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű kizárólagos
használatára vonatkozó megállapodást vagy igazolást.
(4)5 A szociális rendelet alapján kedvezményes vásárlásra jogosult természetes személyek a
Kártyával a szociális kártyát elfogadó kereskedelmi egységben a szociális rendeletben
meghatározott kedvezménnyel vásárolhatnak. A szociális rendeletben meghatározott havi
kedvezmény felhasználását követően, illetve a szociális rendelet 1. függelékében meghatározott
termékek körén kívüli esetben a természetes személyek a Kártyával a Kártyára vonatkozó, a
szociális kártyát elfogadó kereskedelmi egység üzemeltetőjével megkötött egyedi
megállapodásban rögzített kedvezménnyel vásárolhatnak. Az ingyenesen kiadott szociális
vásárlási kedvezményre jogosító kártya – figyelemmel az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakra – a
szociális kártyát elfogadó kereskedelmi egységen kívül a Kártyára vonatkozó kedvezmények
igénybevételére jogosít.
(5)6 A kedvezmények köre Hatvan Város Önkormányzata és az Elfogadó Partner által
megkötött Szolgáltatói Szerződés alapján bővülhet, melyről a kártyatulajdonosok a
www.hatvankartya.hu internetes oldalon tájékoztatást kapnak.
(6) A Kártya természetes személyek esetében kizárólag a személyazonosság és lakcím
igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal együtt, a kedvezmények igénybevétele esetén a
Kártya felmutatásával érvényes.
(7)7 A Kártya-rendszerhez Elfogadó Partnerként történő csatlakozást kezdeményezni a
Regisztrációs Űrlap kitöltésével és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára (a
továbbiakban: Ügyfélszolgálat) történő leadásával lehet. A Szolgáltatói Szerződésben az Elfogadó
Partner meghatározza, hogy mely termékre, szolgáltatásra, milyen időszakban alkalmazandó és
milyen mértékű kedvezményt biztosít a kártyatulajdonos részére. A Szolgáltatói Szerződéshez
kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek valamint az elfogadóhelyek által a csatlakozáshoz
kitöltendő Regisztrációs Űrlap a www.hatvankartya.hu internetes oldalról letölthető.
5. A Kártya igénylése, kibocsátása, érvényessége
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5. §1 (1) A Kártyát a természetes személyek a 2. mellékletben meghatározott igénylőlapon, a
jogi személyek és a jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni
cégek a 4. mellékletben meghatározott igénylőlapon, az önkormányzati költségvetési szervek,
egyházak, egyesületek az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon, a hatvani székhellyel vagy
telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók
és egyéni cégek a Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező munkavállalóik részére a 6.
mellékletben meghatározott igénylőlapon igényelhetik. Az igénylőlapot az Ügyfélszolgálaton,
valamint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodáján
(továbbiakban: Újhatvani Ügyfélszolgálat) lehet kérni vagy az letölthető a www.hatvankartya.hu
internetes oldalról. Az igénylőlapot az Ügyfélszolgálaton és az Újhatvani Ügyfélszolgálaton is le
lehet adni.
(2) A Kártyával kapcsolatos ügyintézés, a kérelem benyújtása és azok nyilvántartása, a Kártya
érvényesítése, parkolási és behajtási engedély kiadása a (1) bekezdés szerinti
Ügyfélszolgálatokon történik a (3) bekezdésben foglaltak kivételével.
(3) Új Kártya az Ügyfélszolgálaton kerül előállításra.
(4) A szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya kiadásának szabályait a szociális
rendelet tartalmazza.
(5) A Kártya igénylése és a Kártyával kapcsolatos ügyintézés során a kérelem
nyomtatványokon szereplő adatokat teljes körűen ki kell tölteni. Kártyaigénylő kérelem csak
hiánytalan kitöltés esetén fogadható el.
5/A. §2 (1) A Kártya a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes és minden évben
érvényesíteni kell.
(2) A Kártya előállításáért, annak elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása,
megsemmisülése (a továbbiakban együtt: megsemmisülés) esetén új Kártya igényléséért és az
érvényesítésért az igénylő által – a (4) bekezdésben, az 1. § (4) bekezdésben és a 6. § (2)
bekezdésében foglaltak kivételével – díjat kell fizetni.
(3)3 A Kártya előállításának illetve érvényesítésének díja hatvani lakóhellyel rendelkező igénylő
esetén 1.500 Ft, nem hatvani lakóhelyű természetes személy igénylő esetén 6000 Ft. Azoknak a
nem hatvani lakóhellyel rendelkező lakosoknak, akiknek az állandó lakóhelye szerinti
önkormányzat Hatvan Város Önkormányzatával a Hatvan Kártya népszerűsítésére
együttműködési szerződést köt, a Kártya díja 4000 Ft. Nem hatvani lakóhellyel rendelkezők
parkolási engedélyének kiadására – a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – az 5/B. § (2)
bekezdésének szabályait kell alkalmazni.
(4) Egyszeri alkalommal mentesül a Kártya igénylésének díja alól, aki
a) az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesül, a támogatás megszerzésének évében;
b) Hatvan város polgármestere előtt állampolgársági esküt tesz, az eskü letételének évében,
vagy
c) részére a szociális rendelet alapján a szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya
igénylése és érvényesítése térítésmentes, kivéve, ha a Kártya jogosultja parkolási engedélyt és
behajtási engedélyt is igényel.
5/B. §4 (1) A Kártyához természetes személyek részére egy parkolási engedély és egy
behajtási engedély igényelhető külön térítés nélkül, a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.
(2) Amennyiben a természetes személy Kártyatulajdonos több gépjárművel rendelkezik és
további kedvezményt kíván igénybe venni, a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével legfeljebb
további három parkolási engedélyt és további három behajtási engedélyt igényelhet a 3.
mellékletben meghatározott igénylőlapon és ezért külön díjat kell fizetnie. A további engedély díja
500 Ft/engedély.
(3) Év közben történő gépjárművásárlás esetén természetes személyek részére az új parkolási
engedély, behajtási engedély díja 500 Ft/engedély.
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6. §1 (1) A hatvani székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli
jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – egy
Kártyát és a Kártyához kérelemre, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt
igényelhetnek. Amennyiben székhelyük, telephelyük az 1. mellékletben meghatározott utcákban
van, egy Kártyát és a Kártyához – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – kérelemre, maximum
3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt és öt behajtási engedélyt igényelhetnek. A
parkolási engedély díja 1-3. engedély esetén 11.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. engedély esetén
16.500 Ft/gépjármű/év. Ha az 1. mellékletben meghatározott utcákban székhellyel, telephellyel
rendelkezők behajtási engedélyt is igényelnek, a parkolási engedély és a behajtási engedély díja
együttesen 1-3. engedély esetén 11.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. engedély esetén 16.500
Ft/gépjármű/év.
(2) A hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek közül az önkormányzati költségvetési szervek, egyházak,
egyesületek egy Kártyát és a Kártyához kérelemre öt parkolási engedélyt igényelhetnek
ingyenesen. Amennyiben székhelyük, telephelyük az 1. mellékletben meghatározott utcákban van,
egy Kártyát és a Kártyához kérelemre öt parkolási engedélyt és öt behajtási engedélyt
igényelhetnek ingyenesen.
Azon jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek,
melyek Hatvan Város Önkormányzatával háziorvosi, házi gyermekorvosi illetve fogorvosi feladat
ellátására vonatkozó szerződést kötöttek, egy Kártyát, kettő parkolási engedélyt, illetve lakcímtől,
székhelytől, telephelytől függetlenül kettő behajtási engedélyt igényelhetnek ingyenesen.
(3) Ha a Kártyatulajdonos hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi
személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – év közben vásárolnak gépjárművet, az új engedély díja 1100 Ft/engedély.
(4) A hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli
jogalanyok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek a Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező
munkavállalóik részére munkavállalalónként 4000 Ft-ért egy Kártyát s a Kártyához kérelemre
maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre egy parkolási engedélyt igényelhetnek. A Kártyával a
Kártyához kapcsolódó valamennyi kedvezmény igénybe vehető, behajtási engedély azonban nem
igényelhető a Kártyához.
(5) A parkolási engedély és a behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a Kártya
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata felé gépjárműadó tartozással ne rendelkezzen. A
parkolási engedély és a behajtási engedély kiadása iránti kérelemhez a hatvani lakóhellyel
rendelkező igénylőnek csatolnia kell a helyi adóhatóság által ellenőrzött nyilatkozatot, melyben
kijelenti, hogy lejárt esedékességű gépjárműadó-tartozása nincs.
7. § (1)2 Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylés feltételeinek már nem felel meg,
úgy a kártya a jogosultság megszűnésének napját követően már nem használható fel. A
jogosultság megszűnése esetén a kártyát az Ügyfélszolgálaton le kell adni.
(2)3 A megsemmisült Kártya a megsemmisülés tényének bejelentését követően nem
használható fel.
(3)4 A jogosultság megszűnésének illetve a Kártya megsemmisülésének tényét a
nyilvántartáson át kell vezetni, a megsemmisült Kártya sorszámát Hatvan Város honlapján közzé
kell tenni.
(4)5 A megsemmisült szociális vásárlási kedvezményre jogosító, ingyenesen kiállított Kártya díj
ellenében pótolható az 5. § (4) bekezdés szabályai szerint.
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6. Adatvédelem, felelősség
8. § (1) A Kártya igénylése során az igénylő a kérelem nyomtatvány kitöltésével elfogadja, hogy
az adatkezelő tárolja a regisztráció során bekért adatokat, az adatvédelmi jogszabályok betartása
mellett. A rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosok adatait a rendszer működésének
megszűnéséig kezeli, ezt követően marketing célokra nem használja fel. Az üzemeltető az általa
kezelt adatokat harmadik fél részére nem adja át.
(2) Hatvan Város honlapján megjelenő szöveges és arculati elemeket, grafikákat a szerzői jogi
és más törvények védik, és sem egészében, sem részeiben nem másolhatók. A weboldalon
megjelenő dokumentumok kizárólag ismeretszerzés célját szolgálják. A honlapon közölt
információk tájékoztató jellegűek, azokért az önkormányzat anyagi felelősséget nem vállal.
(3) Az önkormányzat a Kártya használatával kapcsolatban mindennemű kártérítési felelősséget
kizár, nem vállal felelősséget azért, ha egy elfogadóhely a Kártya elfogadását megtagadja.
7. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások1
9. §2 E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
8. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § (3) bekezdés 2011. március 1-jén lép hatályba.
(3)3
Hatvan, 2011. január 27.

dr. Szikszai Márta
jegyző
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Szabó Zsolt
polgármester
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1. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez1

A behajtási engedélyt az alábbi utcákban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint
az alábbi utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség
nélküli jogalanyok igényelhetik.
1. Apafi utca,
2. Bethlen Gábor utca,
3. Bocskai István utca,
4. Czóbel Béla utca,
5. Damjanich utca,
6. Dézsmaszéki utca,
7. Esze Tamás utca,
8. Forgács Simon utca,
9. Gábor Áron utca,
10. Gedeon Béla utca,
11. Görgey utca,
12. Hatvani Lajos utca,
13. Kert utca,
14. Kiss Ernő utca,
15. Kosztolányi utca,
16. Kölcsey Ferenc utca,
17. Május 1. utca,
18. Móra Ferenc utca,
19. Radnóti Miklós utca,
20. Tompa Mihály utca,
21. Váci Mihály utca,
22. Vasvári Pál utca,
23. Veres Péter utca,
24. Zöldfa utca,
25. Mészáros Lázár út,
26. Rákóczi út páratlan oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig,
27. Robert Bosch út.
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2. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez1
KÉRELEM
Hatvan kártya igényléséhez
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy részemre
a kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát kiállítani szíveskedjen.
Név: …...........................................................Születési név: …...... ...........................................
Szül. helye, ideje: .......................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................(mobil)....................................................(vezetékes)
E-mail cím: .................................................................................................................................
2. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban lévő/üzemben tartott gépjárműre
kérem kiállítani:
Forgalmi rendszám.
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

3. Mivel állandó lakóhelyem az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla / Damjanich /
Dézsmaszéki / Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey / Hatvani Lajos
/ Kert / Kiss Ernő / Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti Miklós / Tompa
Mihály / Váci Mihály / Vasvári Pál / Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár úton / Rákóczi
út páratlan oldalán a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig / Robert Bosch úton van, ezért a
Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra jogosító engedélyt igényelek:
igen / nem . (A kívánt szövegrész aláhúzandó.)
A behajtásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban lévő/általam üzemben tartott gépjárműre
kérem kiállítani:
Forgalmi rendszám.
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

4. Tudomásul veszem, hogy a Hatvan kártyához egy parkolási engedély és egy behajtási engedély
igényelhető külön térítés nélkül.
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló
6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából
kezelje, a megadott elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést,
tájékoztatást küldjön.
6. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal által történő kezeléséhez.
Hatvan, 20.. …...................................
…........................................................
kérelmező aláírása
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3. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez1

KÉRELEM
Hatvan kártyához parkolási engedély/
behajtási engedély igénylésére
Hatvan kártya tulajdonosként,
Kártyaszám: ...............................................................................................................................
Név: …..............................................................Születési név: .................................................
Szül. helye, ideje: .......................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................
Telefonszám: .............................................(mobil)...................................................(vezetékes)
E-mail cím: .................................................................................................................................
kérem, a tulajdonomban lévő/üzemben tartott alábbi gépjárműre/gépjárművekre
a) parkolásra jogosító engedély kiállítását
Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

b) behajtásra jogosító engedély kiállítását
Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló
6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából
kezelje, a megadott elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést,
tájékoztatást küldjön.
3. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal által történő kezeléséhez.

Hatvan, 20... …...................................
…........................................................
kérelmező aláírása
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4. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez1

KÉRELEM
jogi személyek/jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozó, egyéni cégek részére
Hatvan Kártya, valamint parkolási engedély és behajtási engedély igényléséhez
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy
szervezetem részére a kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát és parkolási engedélyt kiállítani
szíveskedjen.
Jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég (továbbiakban együtt:
cég) neve:
……………….....................................….....................................................................................
Székhelye: .................................................................................................................................
Telephelye: ................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: .................................................................................................................
Törvényes képviselője neve: ....................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes)
E-mail címe: ...............................................................................................................................
2. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi cég
használatában lévő gépjárműre kérem kiállítani.

tulajdonában/üzemeltetésében/tartós

Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................

3. Mivel a szervezet székhelye, telephelye az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla
/ Damjanich / Dézsmaszéki / Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey /
Hatvani Lajos / Kert / Kiss Ernő / Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti
Miklós / Tompa Mihály / Váci Mihály / Vasvári Pál / Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár
úton / Rákóczi út páratlan oldalán a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig / Robert Bosch
úton, ezért a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra jogosító engedélyt
igényelek:
igen / nem . (A kívánt szövegrész aláhúzandó.)
A behajtásra jogosító engedélyt az alábbi
használatomban lévő gépjárműre kérem kiállítani:
Forgalmi rendszám.
Forgalmi engedély száma:

1

tulajdonomban/üzemben

….........................................................
….........................................................

Módosította: 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (3). Hatályos: 2017. április 3-tól.

tartásomban/tartós

Forgalmi rendszám.
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám.
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám:
….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló
6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából
kezelje, a megadott elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést,
tájékoztatást küldjön.
5. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal által történő kezeléséhez.

Hatvan, 20.. …...................................
Ph.

……………………………………………………
kérelmező, törvényes képviselőjének aláírása

5. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez1

KÉRELEM
önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egyesületek részére
Hatvan Kártya, valamint parkolási engedély és behajtási engedély igényléséhez
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy
szervezetem részére a kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát és parkolási engedélyt kiállítani
szíveskedjen.
Önkormányzati költségvetési szerv, egyház, egyesület neve:
…........................................................….....................................................................................
Székhelye: .................................................................................................................................
Telephelye:.................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: .................................................................................................................
Törvényes képviselője neve: .....................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes)
E-mail címe: ...............................................................................................................................
2. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi az önkormányzati költségvetési szerv, egyház,
egyesület tulajdonában lévő/üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani:
Forgalmi rendszám. ….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám. ….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám. ….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám. ….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
Forgalmi rendszám. ….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
3. Mivel a szervezet székhelye, telephelye az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla
/ Damjanich / Dézsmaszéki / Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey /
Hatvani Lajos / Kert / Kiss Ernő / Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti
Miklós / Tompa Mihály / Váci Mihály / Vasvári Pál / Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár
úton / Rákóczi út páratlan oldalán a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig / Robert Bosch
úton van, ezért a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra jogosító engedélyt
igényelek:
igen / nem . (A kívánt szövegrész aláhúzandó.)
A behajtásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban lévő/üzemben tartott gépjárműre kérem
kiállítani:
Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................
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Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

Forgalmi rendszám:
Forgalmi engedély száma:

….........................................................
….........................................................

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló
6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából
kezelje, a megadott elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést,
tájékoztatást küldjön.
5. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal által történő kezeléséhez.
Hatvan, 20.. …...................................
Ph.

…....................................................................
kérelmező, törvényes képviselőjének aláírása

6. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez1

KÉRELEM
jogi személyek/jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozó, egyéni cégek
Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező dolgozói részére Hatvan Kártya, valamint
parkolási engedély igényléséhez
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy
szervezetem munkavállalója részére a kedvezményekre jogosító Hatvan Kártyát és parkolási
engedélyt kiállítani szíveskedjen.
Jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany, egyéni vállalkozó, egyéni cég (a továbbiakban
együtt: cég) neve:
…...............................................................…..............................................................................
Székhelye: .................................................................................................................................
Telephelye:.................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: .................................................................................................................
Törvényes képviselője neve: .....................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes)
E-mail címe: ...............................................................................................................................
Munkavállaló adatai
Név: …............................................................Születési név: ….................................................
Szül. helye, ideje: .......................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................
Telefonszám: .............................................(mobil)...................................................(vezetékes)
E-mail cím: ................................................................................................................................
2. Fent nevezett munkavállaló hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a
Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények
igénybevétele céljából kezelje, a megadott elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos
ügyintézésről értesítést, tájékoztatást küldjön.
3. Fent nevezett munkavállaló a Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a
megfelelő válasz aláhúzandó).
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal által történő kezeléséhez.
Hatvan, 20.. …...................................
….....................................................................
munkavállaló aláírása
4. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi, a szervezetem munkavállalója tulajdonában
lévő/általa üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani:
Forgalmi rendszám. ….........................................................
Forgalmi engedély száma: ….........................................................
5. Fent nevezett cég hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan
Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények
1
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igénybevétele céljából kezelje, a megadott elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos
ügyintézésről értesítést, tájékoztatást küldjön.
6. Fent nevezett cég a Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő
válasz aláhúzandó).
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal által történő kezeléséhez.

Hatvan, 20.. …...................................
Ph.

….....................................................................
kérelmező, törvényes képviselőjének aláírása

1. függelék a 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelethez1

A Hatvan Kártyához kapcsolódó kedvezmények köre

1.
2.

1

parkolási engedély kiváltása
behajtási engedély kiváltása

Kiegészítette: 11/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (4). Hatályos: 2011. március 1-től.

