
A Hatvan Város Jegyzője értesíti a szülőket, hogy a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt a 2020/2021. nevelési évre történő  

Ó V O D A I  B E Í R A T Á S A Z  A L Á B B I A K  S Z E R I N T  A L A K U L :  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. 

életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ez a kötelezettség azon gyermekekre 

vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

 

1. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába (vagyis nem a körzetes óvodába) szeretné gyermekét beíratni, akkor ezen szándékát – a 

körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa 

választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. Ezt a szülő a 4. pontban leírtak szerint teheti meg legegyszerűbben.  

 

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező 

óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok (beiratkozási lapok) alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, 

amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket 

nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. 

 

2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda (körzetes óvoda) 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó 

azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek 

első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai 

felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja 

számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint e-mailben tájékoztassák a körzetes 

óvodát a beiratkozási szándékról a 4. pontban foglaltak szerint!  

 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok (beiratkozási lapok) alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan 

az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére 

vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. 

 

3. Előfelvételis jelentkezés: A fenti beiratkozási szabályok a 2017. szeptember 1. napja előtt született gyermekekre vonatkoznak, ezért kérjük a Tisztelt 

Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis 

előfelvételis jelentkezők) 2020. április 17-ig szíveskedjenek jelezni a választott óvodában, függetlenül attól, hogy a gyermeket a körzetes, vagy nem 

körzetes óvodába szeretné beíratni. Ezt a szülő szintén a 4. pontban rögzítettek szerint teheti meg legegyszerűbben. 

 

4. Beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány: Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van rá, úgy a jelzést, illetve beiratkozást elektronikus úton tegyék meg 

a www.hatvan.hu oldalról letölthető BEIRATKOZÁSI LAP elnevezésű nyomtatványon. A nyomtatványt kérésre e-mailben, illetve postán az óvoda is 

meg tudja küldeni a szülőnek. A kitöltött beiratkozási lapot a választott óvoda alábbiakban megadott e-mail címére kell megküldeni. A beiratkozási 

lapot kérjük minden pontban pontosan kitölteni! A kitöltött beiratkozási lap kinyomtatása és aláírása, majd visszaszkennelése a beiratkozásnak nem 

feltétele, de megkönnyítené az óvodák munkáját, ha aláírt (például befotózott) példány kerülne megküldésre. Az e-mailben megküldött beiratkozási lap 

megérkezéséről az érintett óvoda egy munkanapon belül visszajelzést küld a szülőnek. Amennyiben a szülő a visszajelzést nem kapja meg, úgy kérjük, 

arról munkanapokon 9-12 óra között érdeklődjön az óvoda telefonszámán.  

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket az óvodakezdéskor, vagy a nem körzetes óvoda írásbeli értesítésében foglaltak szerint kell a szülőnek 

bemutatnia: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa  

 a gyermek TAJ kártyája 

 

A szülő - bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni 

a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség 

alól felmentését kérni.  

 

A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A 

kérelmet a Járási Hivatalhoz lehet benyújtani 2020. május 25. napjáig.  

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 

idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.  

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az 

óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 

alapján szabálysértést követ el. 

 

Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntartású óvodákban az alapító okirat szerint biztosított. 

 

Amennyiben a beiratkozással kapcsolatban kérdésük merül fel, úgy óvodáink munkanapokon 9-12 óráig a megadott telefonszámon elérhetők. 

 

 

Ó V O D Á I N K  

Ó H A T V A N B A N :  

 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint út 44.)  +36 37 341-838 : brunszvik60@gmail.com 

 Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) : +36 37 341 634 : napsugarovi60@gmail.com 

 Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) : +36 37 342-404 : szazszorszep60@gmail.com 

 Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.) : +36 37 342-338 : vorosmarty60@gmail.com 

Ú J H A T V A N B A N :  

 Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) : +36 37 342-065 : meszarosovi@gmail.com 

 Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) : +36 37 341-904 : gesztenyeskert60@gmail.com 

 Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai utca 9.) : +36 37 342-203 : varazskapuovi@gmail.com 
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Óhatvani óvodák körzetei 2020/2021. 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) 

Hatvani Napsugár Óvoda 
(3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.) 

Hatvani Százszorszép 

Óvoda 
(3000 Hatvan, Hajós A. u. 1.) 

Hatvani Vörösmarty 

téri Óvoda 
(3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

Akácfa utca Hősmagyar utca 
Strázsahegyi 

kertsor 
Ady Endre utca Sóderos utca Bányász utca Strázsa utca Árpád utca 

Árnyas utca Ifjúság útja Szőlőhegy utca Barcsay Jenő utca Szalkai utca Bornemissza u. Szabadság út Bajza József utca 

Babits Mihály utca Kárpát utca Szúnyogos kertsor Batthyány utca Széchenyi utca Czuczor G. utca 
Szilvás 

kertsor 
Báthori István utca 

Balassi Bálint út Kastélykert utca Téglagyári utca Csaba utca Szent Mihály u. Csányi út Tanács utca Csatafi utca 

Barackos utca Kisgombosi út Thurzó utca Csollák tanya Tabán út Delelő út Tavasz utca Deák Ferenc utca 

Bástya utca Kobzos utca Tízhold utca Dózsa Gy. utca Újélet utca Domb utca Temető utca Dembinszky utca 

Béla utca Kócos kertsor Tóth Árpád utca Dózsa tér Vécsei Károly tér Görbe utca Tó utca Eötvös utca 

Berzsenyi D. utca Kodály Zoltán utca Ürgés kertsor Erzsébet tér Vécsey utca Görög utca Trianon köz Gáspár András utca 

Bokor köz Kórház utca Vár utca Fancsali kertsor Zsilip utca Hajós Alfréd utca Trianon tér Gorkij utca 

Borház utca Kurta utca Vas Gereben utca Géza fejedelem út   
Hárslevelű 

kertsor 
Újvilág utca Harmónia utca 

Csajkovszkij utca Legelő kertsor Vereckei utca Gódor K. utca   Horváth M. út Vásártér utca 
Hegyalja út 64. 

házszámtól 

Csalános utca Lőrinci út Vitéz kertsor Hatvanas utca   Hunyadi tér Zöld utca Hegytető utca 

Cserje utca Madách utca Zagyvaparti utca Hatvany Irén utca   Kazinczy utca Zrínyi utca Harang utca 

Diófa utca Major utca   Honvéd utca   Kinizsi utca   Iskola utca 

Dobó tér Mikszáth tér   István király utca   Kisfaludy utca   Kertész utca 

Fecske utca Nagy Sándor utca   Ködmön tanya   
Kossuth Lajos 

utca 
  Klapka utca 

Fűzfa utca Nagygombos major   Köztársaság utca   Kossuth tér   Knézich utca 

Grassalkovich út Népkert utca   Mártírok útja   Martinovics utca   Nádasdy Tamás u. 

Gesztenyefasor Nyár utca   Mikes utca   Ősz utca   Petőfi S. utca 

Hársfa utca Nyírfa utca   Mikes köz   Pázsit utca    Petőfi tér 

Hárstelepi utca Pécsi Sándor utca   
Napraforgós 

kertsor 
  Peresi utca   Székely utca 

Hegyalja út 

páratlan 
Radnóti tér   Papp István utca   Repce utca   Tízeshonvéd utca 

Hegyalja út páros 

62. házszámig 
Rét utca   Ratkó J. utca   Sashalom   Vörösmarty tér 

 
Rózsa utca   Sárkány utca   Sport utca     

 

Újhatvani óvodák körzetei 2020/2021. 

Hatvani Csicsergő Óvoda 
(3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 

Hatvani Gesztenyéskert 

Óvoda Mesevilág Telephely 

(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 13.) 

Hatvani Varázskapu 

Óvoda 
(3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 

Apafi utca Május 1. utca Apród utca Mozdony utca Bajcsy-Zsilinszky út Arany János utca 

Balogh Ádám utca Mészáros Lázár út Béke út Pintér István utca Bálvány utca Attila utca 

Baross Gábor utca Móra Ferenc utca Buzogány utca Radnóti Miklós utca Bezerédi utca Bem József utca 

Bartók Béla utca Munkácsy Mihály utca Csók István utca Ring Kálmán út Boldogi út Benczúr Gyula utca 

Bercsényi út Papmalom Dézsmaszéki utca Strand utca Csokonai utca Bethlen Gábor utca 

Bibó István út Robert Bosch út Doktay Gyula utca Szent Ferenc tér Dolgozók útja Botond utca 

Bocskai István utca Szapári utca Fuvaros utca Szepes Béla utca Ferencesek útja Görgey utca 

Czóbel Béla utca Tarjáni út Fürdő utca Teleki út Gábor Áron utca Jávorka utca 

Damjanich utca Tarjáni utca Gedeon Béla utca Thököly utca Gárdonyi Géza utca Jókai utca 

Esze Tamás utca Tompa Mihály utca Határ utca Traktor utca Hajdú utca József Attila utca 

Forgács Simon utca Turul utca Hatvany Lajos utca Turai út Kölcsey Ferenc utca Mohács utca 

Hídelőtti utca Vak Bottyán utca Hétvezér utca  Tüzér utca Majtényi utca Munka utca 

Irinyi János utca Vasvári Pál utca Huszár utca Utász utca Mártírok tere Nagytelek major 

Kandó Kálmán utca Wesselényi utca Iparos utca Várkonyi Sándor utca Mátyás király utca Nagytelek utca 

Kert utca   Kard utca Veres Péter utca P. Kriszten Rafael utca Rákóczi út 

Kiss Ernő utca   Karinthy Frigyes utca   P. Lukács Pelbárt utca Táncsics Mihály utca 

Kopja utca   Kistelek köz   Táltos utca Toldi utca 

Kosztolányi út   Kistelek major   Váci Mihály utca Új utca 

Liszt Ferenc utca   Kistelek út   Vasút utca Úttörő utca 

 
  Kőműves utca   Zöldfa utca Viola utca 

 
  Lehel utca     Vitális Mór utca 

  
Legány Ödön utca     

 

  
MÁV  46 sz. őrház     

 

  
Móricz Zs. utca     

 



 


