
2. melléklet az 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM HATVAN KÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ VAGY AZ ADATOKBAN 

BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ 

 

1. A kérelem típusa: 

Első kártya igénylés        Adatváltozás bejelentés 

 

2. A kérelmező: 

 Hatvani természetes személy     

 Hatvani munkahellyel rendelkező munkavállaló  

Nem hatvani természetes személy    

Nem természetes személy jogalany    

 

3. A kérelem tárgya: 

 Hatvan Kártya igénylés                                      behajtási engedély igénylés  

 parkolási engedély igénylés                               plasztik kártya igénylés 

 

4. Kérelmező adatai 

 Természetes személy esetén Nem természetes személyek esetén 

Név:  Név:  

Születési 

név: 

 Székhely:  

Születési 

hely, idő: 

 Telephely:  

Édesanyja 

neve: 

 Adószám:  

Állandó 

lakóhely: 

 Nyilvántartás

i szám: 

 

Telefonszám:  Törvényes 

képviselő 

 

E-mail cím:  Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

5. Gépjárműre vonatkozó adatok 

Rendszám:……………………   Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 

Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 

 

6. Kérelmező állandó lakóhelye az alábbi utcák valamelyikében található: x 

Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, 

Dézsmaszéki utca, Esze Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla utca, 

Görgey utca, Hatvani Lajos utca, Kert utca, Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, Kölcsey Ferenc 

utca, Május 1. utca, Móra Ferenc utca, Radnóti Miklós utca, Tompa Mihály utca, Váci Mihály 

utca, Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca, Mészáros Lázár út, Rákóczi út páratlan 

oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch út, Géza fejedelem utca 

 



7. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási engedély igényléséhez 

 

Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  

parkolási engedélyt kérek. 

 

 

Kelt, Hatvan…………………….. 

 

 ………..…………………………..…… 

 munkáltató aláírása és bélyegző helye  

 

8. Nyilatkozat nemleges helyi-adó tartozásról 

Alulírott........................................................., 

Hatvan, ..........................................................utca ......................szám alatti lakos / jogi személy 

/ jogi személyiség nélküli jogalany / egyéni vállalkozó / egyéni cég x képviselője, büntetőjogi 

felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt esedékességű adótartozásom nincs. Jelen 

nyilatkozatomat a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, 

hogy: 

1.) ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 

2.) az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 

 

Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 

  

 …………………………………… 

  kérelmező aláírása 

 

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat  

 

Alulírott…………………………………….Hatvan, ..........................................................utca .

.....................szám alatti lakos az adatkezelési tájékoztatót megértettem és elfogadom. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataimat a Hatvan Kártyához tartozó 

ügyintézéshez kapcsolódóan kezelje. 

 

Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 

  

 …………………………………… 

  kérelmező aláírása 

 

  
x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


