
Tisztelt 4. számú szavazókörbe tartozó Választópolgárok!  

Velence Város területén öt szavazókör működik, amelyek közül a 2481 Velence, Bethlen utca 

14. (Ófalusi Iskola) szám alatti a 4. számú szavazókör.  

A szavazóhelyiség változatlanul az iskola aulájában kerül kialakításra, azonban annak korábbi, 

parkoló felőli megközelítése az iskola új épületrészének építéséhez tartozó építési, felvonulási 

terület miatt megváltozott.   

A 4. számú szavazókör megközelítése a Fő utca irányából, valamint az Ország út irányából 

lehetséges a Bethlen utcában. Aki gépjárművel érkezik, annak a Bethlen utcában, a Bocskai 

utca és a Liget utca közötti szakaszon lesz lehetősége leparkolni és gyalogosan megközelíteni 

a szavazóhelyiséget a Bethlen utca 4/A. számú ingatlan és a Bethlen utca 6. számú ingatlan 

között található ingatlan irányából. (Az iskola megközelítése jelenleg is ezen a területen 

történik.)  

A melléket térképszelvényen a sárga vonal a Bethlen utca vonala, valamint a Bocskai utca 

vonala, amely a szavazóhelyiség megközelítését mutatja. A piros nyíl a 4. számú 

szavazóhelyiség bejárata. A piros négyzetben az áthúzott parkoló felirattal, a jelenlegi építési 

felvonulási terület, ahol nem lehet parkolni. 

A 4. számú szavazókörhöz tartozó címek a következőek: Adria körút teljes közterület, Bethlen utca 

teljes közterület, Bocskai utca teljes közterület, Bogrács utca teljes közterület, Boróka utca teljes közterület, 

Csemete utca teljes közterület, Csermely utca teljes közterület, Csongor utca teljes közterület, Dobó István utca 

teljes közterület, Enyedi köz teljes közterület, Enyedi utca teljes közterület, Esze Tamás utca teljes közterület, 

Evezős út teljes közterület, Ezerjó utca teljes közterület, Fő utca 30 – 999998 páros házszámok, Fő utca 51 – 

999999 páratlan házszámok, Furmint utca teljes közterület, Gábor Áron utca teljes közterület, Halastófolyás utca 

teljes közterület, Hegyalja utca teljes közterület, Kadarka utca teljes közterület, Karnevál körút teljes közterület, 

Kertalja utca teljes közterület, Liget utca teljes közterület, Lomb utca teljes közterület, Mély út teljes közterület, 

Muskotály utca teljes közterület, Nadapi út teljes közterület, Ország út páros házszámok, Pannónia utca teljes 

közterület, Panoráma út teljes közterület, Pincesor teljes közterület, Rizling utca teljes közterület, Sárgaföldes út 

teljes közterület, Sukorói út teljes közterület, Szőlősor utca teljes közterület, Templom köz teljes közterület, 

Tulipán utca teljes közterület, Turisták útja teljes közterület, Tünde utca teljes közterület, Zuzmó utca teljes 

közterület.  

Kérünk minden Tisztelt Választópolgárt, hogy a megváltozott közlekedési rend miatt fokozott 

körültekintéssel közelítsék meg a szavazókört, türelmüket és együttműködésüket előre is 

köszönjük.  
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