
Tisztelt Választópolgárok! 
 
A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. 
 
A Siófok településen kialakított szavazóköröket az SFK/5380-4/2019. számú HVI határozatomban felülvizsgáltam.   
 

ÚJ SZAVAZÓKÖR KIALAKÍTÁSA 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a siófoki 006. sorszámú szavazókör (szavazókör címe: Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2.) területéből – a siófoki 006. 

sorszámú szavazókör meghagyásával – kialakítottam a siófoki 024. sorszámú szavazókört  
 

A siófoki 024. sorszámú szavazókör szavazóhelyiségének címe: 8600 Siófok, Bókay utca 2/A. (Katicabogár Óvoda). 
 

A 006. sorszámú szavazókörhöz (Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2.) tartozó utcák jegyzéke: 

Akácvirág utca   teljes közterület 
Bláthy Ottó utca    12. 
Bláthy Ottó utca   14.- folyamatos házszámok 
Bókay János utca  teljes közterület 
Hajnal utca   teljes közterület 
Harangvirág utca   teljes közterület 
Kardvirág utca   teljes közterület 
Málna utca   teljes közterület 
Nefelejcs köz   teljes közterület 
Nefelejcs utca   teljes közterület 
Öreghegyi utca   teljes közterület 
Szép-völgyi köz   teljes közterület 
 

A 024. sorszámú szavazókörhöz (Katicabogár Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2/A.) tartozó utcák jegyzéke: 

Bodza utca  teljes közterület      Szép-völgyi utca  teljes közterület 
Borostyán utca  teljes közterület      Szőlőhegy út  teljes közterület 
Eperfa utca  teljes közterület      Vadalma utca  teljes közterület 
Foki szőlőhegy  teljes közterület 
Gyöngy utca  teljes közterület 
Holdkő utca  teljes közterület 
Kajszi utca  teljes közterület 
Kristály utca  teljes közterület 
Mogyoró utca  teljes közterület 
Ringló utca  teljes közterület 
Szamóca utca  teljes közterület 
Szeder utca  teljes közterület 



SZAVAZÓKÖR CÍMÉNEK VÁLTOZÁSA 
 
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a siófoki 023. sorszámú szavazókör szavazóhelyiségének korábbi (8600 Siófok, Déli út 2.- Sportcentrum) helye és címe megváltozik, a 

023. sorszámú szavazókör új helye és címe: 8600 Siófok, Koch R. utca 8. (Krúdy Gyula Középiskola). 
 

A 023. sorszámú szavazókörhöz (Krúdy Gyula Középiskola 8600 Siófok, Koch R. utca 8.) tartozó utcák jegyzéke: 

Koch Róbert utca   páratlan házszámok 
Küszhegyi út   1/A- 5/D folyamatos házszámok 
 

SZAVAZÓKÖR TERÜLETÉNEK VÁLTOZÁSA 
 

Továbbá az SFK/5380-5/2019. számú HVI határozatomban felülvizsgáltam a siófoki egyéni választókerületeket és a siófoki 013. sorszámú szavazókörbe (8600 

Siófok, Széchenyi utca 13. Széchenyi utcai iskola) soroltam be a 8600 Siófok Dózsa György utcában a páros házszámok közül a 2. házszámtól a 40. házszámig, illetve 
a páratlan házszámok közül az 1. házszámtól a 21. házszámig terjedő területet. 

A 013. sorszámú szavazókörhöz (Széchenyi utcai iskola 8600 Siófok, Széchenyi utca 13.) tartozó utcák jegyzéke: 

Dózsa György utca  0-40. páros házszámok 
Dózsa György utca  1-21. páratlan házszámok 
Fő utca    67-103. páratlan házszámok 
Fő utca    188-230. páros házszámok 
Tanácsház utca   11-23/D páratlan házszámok 
Tanácsház utca   18-18/0003 páros házszámok 
Új-piac tér   teljes közterület 
 
A Nemzeti Választási Iroda az értesítőt 2019. április 5. napjáig küldi meg a választópolgárok lakcímére. 
 
Amennyiben további tájékoztatásra lenne szükségük, a választási iroda elérhetőségei: 

 
SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Választási iroda 
8600 Siófok, Fő tér 1. 
Tel: (84) 504-100 (központ), (84) 884) 504-277 (választási iroda közvetlen száma), (84) 504-250 
Email: valasztas@siofok.hu 

 
Tisztelettel 

 
      
 

 Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk. 
választási irodavezető 
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