
 

  

 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. 

A gyermekek óvodai beíratásának időpontja mindhárom óvodában 
2021. április 20 – 30. között lesz. 

 
Az óvodák elérhetőségei 
Hétszínvirág Művészeti Óvoda:  2234 Maglód, Rákóczi u.1-3.  
 Tel.: 06-29-325-189 
 Email cím: hetszin@maglodovoda.hu  
 
Napsugár Óvoda:  2234 Maglód, József Attila krt. 29.,  
 Tel: 06-29-325-193 

 Email cím: napovi01@gmail.com 
 

Szivárvány Óvoda:  2234 Maglód, Lövéte utca 10-12. 
 Tel: 06-29-740-508) 
 Email cím: szivarvanyovoda@maglod.hu 
 
Az óvodák működési körzetét a közlemény melléklete tartalmazza. 
 
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a és a koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel meghosszabbított 
veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen 
megjelenniük az intézményben. Abban az esetben, ha az elektronikus jelentkezés 
akadályba ütközik, azaz nem lehetséges a szülők/gondviselők részéről, úgy időpont 
egyeztetést követően személyes megjelenéssel is megvalósítható. Az óvoda, ahová 
a gyermek felvételt nyert, az elektronikus jelentkezési űrlapon feltüntetett adatok 
alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, 
melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön. 
 
A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz 
egyébként szükséges iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 
igazoló hatósági igazolványokat (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány vagy 
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útlevél), és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá a szülő 
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél 
vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya). 
 
Beiratkozni abba az óvodába kell, amelyikbe a gyermek lakóhelyének körzete 
szerint tartozik 2021. április 30-ig. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2021. 
május 20-ig dönt, és erről elektronikus úton értesítést küld a szülőnek, hogy a 
gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.  
 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, 
amelyet Maglód Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus 
címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó információk a www.maglodovoda.hu oldalon 
lesznek elérhetőek legkésőbb 2021. április 19-ig. Az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét szabályozó alapító okiratunkról szintén 
intézményünk honlapján tájékozódhatnak a szülők. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját (2021. április 30) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. május 15-ig 
írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

A külföldre távozó gyermekek szülei bejelentési kötelezettségüket a 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken tudják 
teljesíteni. 

A már az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 
óvodavezetőt. 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános 
illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben 
az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

Maglód, 2021.03.19 

Óvodavezetők sk. 

 

 

 

 



 
 A Közlemény 1. számú melléklete 

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda működési területe 
(területi beosztás) 

Közterület megnevezése 

Ady Endre utca 
(Liszt Ferenc utcától – József Attila körútig) Juhász Gyula utca Nap utca 

Aradi vértanúk utca Kacsóh Pongrác utca Öregszőlő utca  

Árpád vezér utca 
(Liszt Ferenc utcától – Petőfi Sándor utcáig) Kállai Pál utca Páskom köz  

Aulich Lajos utca Kálmán utca  Patak köz 

Babits Mihály utca Kálvin utca Péceli utca 

Bajcsy-Zsilinszky utca Kastély köz Petőfi tér 

Bartók Béla utca Kepler János utca Puskás Tivadar utca 

Bellus János tér Kinizsi utca Rákóczi utca 
(Fő utcától – József Attila körútig) 

Bem József utca 
(Sallai utcától – Linné Károly utcáig) Kismarton utca Rózsa utca 

Beszterce utca Klauzál utca Sallai utca 

Bethlen utca Klotild utca Semmelweis utca 

Bocskai utca Kodály Zoltán utca Sorompó utca  

Damjanich utca 
(Sallai utcától – Linné Károly utcáig) Kolozsvár utca Sugár út 

Darwin Károly utca Kopaszhegyi dűlő-páskom Székely Mihály utca 

Deák Ferenc utca Kosztolányi Dezső utca Szélesdűlő Külterület 

Domján Edit utca Kölcsey Ferenc utca Szent István tér 

Dózsa György utca Könyves Kálmán utca Szentgyörgyi Albert utca 

Ecseri utca Kőrösi Csoma utca Szondi utca 

Esterházy János utca Külterület tanya Táncsics Mihály utca 

Erkel Ferenc utca Liliom utca Teleki Sámuel utca 

Fehérvári utca Liszt Ferenc utca Thököly utca  

Forrás utca Lovassy utca Toldi utca  

Fő utca 
(Wodiáner utcától – Linné Károly utcáig) Lőtér utca Tompa Mihály utca 

(Sallai utcától – Linné Károly utcáig) 

Fűzfa utca Luther Márton utca Torda utca 

Galilei köz Madách Imre utca Tóvik köz 

Gutenberg sor Magyar László utca Ulicska gyalogjáró 

Hold utca MÁV állomás őrházak Ungvár utca 

Homokbánya utca Mendel Károly utca 
(Bajcsy-Zsilinszky utcától – Babits Mihály utcáig) Vak Bottyán utca  

Horváth Mihály utca Munkácsy Mihály utca Vámbéry Ármin utca 

Irinyi köz Nagy Lajos király utca  Vámosladány utca 

János utca Nagyvárad utca  Wodiáner utca  
 



 
A Közlemény 2. számú melléklete 

A Napsugár Óvoda működési területe 
(területi beosztás) 

Közterület megnevezése 

Ady Endre utca 
(József Attila körúttól – Erzsébet körútig) Hunyadi utca 

Andrássy utca Irányi Dániel utca 

Apafi utca Jászberényi út 

Arany János utca Jókai Mór utca (Martinovics tértől – Katona József utcáig) 

Árpád park József Attila körút 

Árpád vezér utca 
(Petőfi Sándor utcától a Kossuth Lajos utcáig) Károly Róbert utca 

Attila utca Késmárk utca 

Bajza utca Kisfaludy utca 

Baross utca Kossuth Lajos utca 

Bata Ferenc utca  Linné Károly utca 

Báthori utca Martinovics tér 

Batthyány utca  Mendel Károly utca 
(Babits Mihály utcától – Jászberényi útig) 

Bem József utca 
(Linné Károly utcától – Jászberényi útig) Móricz Zsigmond utca 

Bercsényi utca Perczel Mór utca 

Beregszász utca Petőfi utca 

Csáktornya utca Rákóczi utca (József Attila körúttól – Erzsébet körútig) 

Damjanich utca 
(Linné Károly utcától – Jászberényi útig) Szegfű utca 

Dankó Pista  Szigetvár utca  

Dobó István utca Tinódi utca 

Eötvös utca Tisza utca 

Erzsébet körút Tompa Mihály utca 
(Linné Károly utcától – Jászberényi útig) 

Fő utca (Linné Károly – Jászberényi útig) Vörösmarty utca 

Garay utca Wekerle utca 

Határ utca  
 



 
A Közlemény 3. számú melléklete 

A Szivárvány Óvoda működési területe 
(területi beosztás) 

Közterület megnevezése 

Bezerédi utca Mendei út 

Csokonai utca Mikszáth Kálmán utca 

Dráva utca Pasteur Lajos utca 

Fogaras utca Rába utca 

Gábor Áron utca Rákos mezeje utca 

Hargita köz Reviczky utca 

Hármashegyi utca Rózsaszál utca 

Háromszék utca Rudolf utca 

Hernád utca Széchenyi utca 

Homoród utca Szív utca 

Huszár köz Szurony köz 

Jókai Mór utca (a Katona József utcától) Tápió utca 

Katona József utca Toroczkó köz 

Királyhágó utca Túzberek utca 

Klára utca Tüzér köz 

Lehel utca Vág utca 

Lövéte utca Verecke utca 

Majláth utca Wodiáner ipari park ipartelep 

Maros utca Wodiáner tanya 

Mátyás király utca Zrínyi utca 

 

  


