Hatvan Kártya
Ügyleírás, eljárás
megindítása

A Hatvan Kártya a Hatvan Kártyáról szóló önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet)
alapján kiadott szociális vásárlási kedvezményre kiadott kártya.
Hatvan Kártyát Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező természetes személyek és – a szociális vásárlásra kiadott kártya
kivételével - hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és
jogi személyiség nélküli jogalanyok, igényelhetnek.
A kedvezmények különböző közszolgáltatások igénybevételénél, továbbá a
rendszerhez csatlakozott vállalkozásoknál érvényesíthetők.
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 az önkormányzati rendelet 1.
mellékletében felsorolt utcák valamelyikében a kérelmező állandó
lakóhellyel/telephellyel/székhellyel rendelkezzen.
Új Hatvan Kártyát igényelni, valamint a meglévő adatokban bekövetkezett
változást bejelenteni az önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti
nyomtatványon, szociális kedvezményre jogosító kártyát a szociális rendelet 14.
melléklete szerinti nyomtatványon lehet.
A meglévő Hatvan Kártya és a hozzá kapcsolódó kedvezmények érvényességének
meghosszabbításához az önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti
nyomtatványt kell kitölteni.
A nyomtatványok a www.hatvankartya.hu honlapról letölthetők vagy a Hatvani
Polgármesteri Hivatal 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Ügyfélszolgálati
Irodáján vagy az Újhatvani Ügyfélszolgálatán igényelhetők.
A 2020. december 14. napjától kiadott Hatvan Kártya a kiállításának
napjától számított egy évig érvényes.
A 2020. évben kiadott Hatvan Kártya és a hozzá kapcsolódó kedvezmények
érvényessége minden külön eljárás nélkül 2021. április 30. napjáig
meghosszabbodik.

Kapcsolódó
jogszabályok

Szükséges okiratok,
iratok

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Kártyáról szóló
6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete és
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) rendelete.
A rendeletek a www.hatvan.hu és a www.hatvankartya.hu honlapról
letölthetők.
Magánszemélyek esetében:
személyi igazolvány (vagy útlevél, vagy vezetői engedély), lakcímkártya,
forgalmi engedély (parkolási engedély igénylés esetén).
Kiskorú gyermekek részére a szülő igényelhet kártyát, ehhez szükséges a
gyermek születési anyakönyvi kivonta/diákigazolványa, lakcímkártyája.
Jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok esetében: cégkivonat,
aláírási címpéldány, forgalmi engedély.
Szociális vásárlásra jogosító kártya igénylésének szabályait a szociális rendelet
tartalmazza. Az eljáráshoz a szociális rendelet 14. melléklete szerinti
nyomtatványt kell kitölteni és az ott felsorolt mellékleteket kell csatolni. Az
eljárásra – a Hatvan Kártyától – eltérő szabályok vonatkoznak, melynek részletes
leírása a www.hatvan.hu /Ügyintézés / Szociális ügyek menüpontban található.

Ügyintézés helye:
Elérhetőség

Eljárási költség

Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2) és
Új-hatvani kihelyezett Ügyfélszolgálata (3000 Hatvan, Bezerédi utca 2.)
Tel.: Polgármesteri Hivatal: 37/542-300,
Új-hatvani Ügyfélszolgálat: 37/541-416/417.
E-mail:
ugyfelszolgalat@hatvan.hu, hatosagi@hatvan.hu
A Hatvan Kártya előállításának, illetve érvényesítésének díja:
Hatvani állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére
1500,-Ft,
nem hatvani lakóhelyű természetes személy igénylő esetén 6.000 Ft.
A Hatvan Kártya mellé természetes személyek részére 1 parkolási és 1 behajtási
engedély ingyenes, további engedély díja 500,-Ft/engedély.
A Hatvan Kártyához kapcsolódó díjakat egyebekben az önkormányzati
rendelet 5/A és 6. §-a tartalmazza.

