Általános Szerződési Feltételek
a Hatvan Kártya Rendszerhez

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. §-a értelmében 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.
Az önkormányzati rendelet 3. §-a értelmében 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 jogalanyit is székhelyre és telephelyre
való tekintet nélkül-, Hatvan Város Önkormányzatára, a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatalra, Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézményekre,
országos vagy megyei közigazgatási és népképviseleti szervek helyi szerveire és delegáltjaira,
továbbá a Hatvan Kártyát elfogadó beváltohe3lyekre terjed ki.
A Hatvan Kártya (továbbiakban: Kártya) kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a
kedvezmény igénybe vételének lehetőségét a parkolási engedély és behajtási engedély
kivételével, mert ezen engedélyek a gépjármű mindenkori vezetőjét jogosítják fel a parkolásra
és behajtásra. A szociális vásárlási kedvezményre jogosító kártyát a szociális kártyát elfogadó
kereskedelmi egységben a kártya tulajdonosa mellett a jogosulttal közös háztartásban élő
családtagja is használhatja.
Jelen szabályzat az önkormányzati rendelet alapján tartalmazza a Hatvan Város
Önkormányzata és a Hatvan Kártyát elfogadó partner közötti Szolgáltatói Szerződés
létrehozására, módosítására, megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, a felek alapvető jogait
és kötelezettségeit.
I. Értelmező rendelkezések
1. Elfogadó Partner :
Hatvan Város Önkormányzatának azon partnere, amely jelen
szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszony alapján a Hatvan Kártya rendszerben
részt vesz és az által meghatározott kedvezmény(eke)t biztosítja a kártyabirtokosok részére.
2. Elfogadóhely:
Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján Hatvan Kártyát
elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató stb. egység).
3. Regisztrált kedvezmény: Az Elfogadó Partner által – a Szolgáltatói Szerződésben – vállalt
kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok
részére az áru vásárlása, szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából
biztosítani kell.

4. Alapár:
Az Elfogadóhely által a vásárlás/szolgáltatás igénybevétele
napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott bruttó fogyasztói ár.
A hivatalos Elfogadóhelyekről illetve a kedvezmények mértékéről a www.hatvankartya.hu
weboldalon, a megjelenő nyomtatott kiadványokból illetve a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán tájékozódhat a kártyabirtokos.
II. Általános Szerződési Feltételek
1. A Hatvan Kártya program sajátos kedvezményrendszert biztosító Kártya-rendszer.
2. A Kártya-rendszerhez Elfogadó Partnerként történő csatlakozást kezdeményezni a
Regisztrációs űrlap kitöltésével és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára
történő leadásával vagy a www.hatvankartya.hu weboldalon az elektronikus űrlap kitöltésével
és elküldésével lehet. Hatvan Város Önkormányzata és az Elfogadó Partner közötti jogviszony
a Szolgáltatói Szerződés aláírásával, az abban meghatározott feltételekkel jön létre.
3. Az Elfogadó Partner a Szolgáltatói szerződésben meghatározza, mely termékekre,
szolgáltatásokra, milyen időszakban alkalmazandó és milyen mértékű kedvezményt biztosít a
kártyatulajdonos részére.
Amennyiben bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes és annak nyújtását
felfüggesztette, részben vagy egészben megszüntette, arról Hatvan Város Önkormányzatát
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles tájékoztatni. Köteles továbbá haladéktalanul
bejelenteni az általa megadott adatokban történő változást. Ennek elmulasztása
szerződésszegésnek minősül.
4. Az Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a Regisztrációs űrlapon szereplő adatait a
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal a Kártya-rendszer működéséhez szükséges célból és
ahhoz kötötten kezeli. Elfogadó Partner tudomásul veszi továbbá, hogy az Elfogadóhely nevét,
címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét a
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal a www.hatvankartya.hu weboldalon valamint
nyomtatott kiadványokon illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye. A
megjelentetéshez Elfogadó Partner nyomdai feldolgozásra alkalmas képet vagy logót biztosít
az Elfogadóhelyről, legkésőbb a Szolgáltatói Szerződés aláírásával egyidejűleg.
5. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy a Szolgáltatói Szerződés aláírását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elhelyezi az Elfogadóhelyen, jól látható helyen a
„Hatvan Kártya elfogadóhely” feliratú, Hatvan Város Önkormányzata által rendelkezésére
bocsájtott matricát.
6. Elfogadó Partner köteles biztosítani, hogy az Elfogadóhely az önkormányzati rendelet
valamint az Általános Szerződési Feltételek szerint járjon el a Kártya használata során.
7. Hatvan Város Önkormányzata, mint szerződő fél a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a www.hatvankartya.hu weboldal folyamatos és naprakész működtetését, azon
az Elfogadóhelyek által meghatározott adatoknak a 3. pontban megjelölt módon történő,
reklám célú közzétételét.
8. Az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó rendelkezés a Szolgáltatói Szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.

