
 

 

GLASAČKI LISTIĆ – Mesna zajednica Bačko Gradište 

SZAVAZÓ LAP – Bácsföldvári helyi közösség 

 

BUDŽET PO MERI GRAĐANA – I TI SE PITAŠ!  

A POLGÁROK IGÉNYE SZERINTI KÖLTSÉGVETÉS! 

 

Molimo vas da zaokružite najviše tri budžetska prioriteta: 

Kérjük legfeljebb három költségvetési prioritást keretezzen be: 

 

1. Izgradnja i sanacija dečijih igrališta - Játszóterek építése és felújítása 

2. Uređenje i sanacija plaže na „Staroj Tisi“ – A Tisza-part felújítása és tatarozása 

3. Uređenje parka - A park rendbehozása 

4. Sanacija zgrade mesne zajednice - A helyi közösség épületének szanálása 

5. Rekonstrukcija javne rasvete - A közvilágítás felújítása 

6. Uređenje centra sela - A falu központjának rendezése 

7. Rekonstrukcija „malog terena“ na stadionu – A stadion kis pályájának felújítása 

8. Biciklistička staza Bačko Gradište – Bečej - Kerékpárút kialakítása Bácsföldvár és Óbecse 

között 

9. Postavljanje otvorene teretane u parku – Kültéri edzőterem kialakítása a park területén 

10. Sanacija vodovodne mreže - A vízhálózat szanálása 

11. Uređenje obale bare sa mestima za pecaroše – A horgásztó partjának tatarozása, pecázó 

helyek kialakítása 

12. Sanacija bioskopa - A mozi rendbetétele 

13. Postavljanje semafora kod „Maje“ – Villanyrendőr kihelyezése a “Maja” kávézónál 

14. Postavljanje rasvete do „Mrtve Tise“ – Közvilágítás kiépítése a Holt Tiszáig 

15. Uređenje igrališta kod crkve – A templom melletti játszótér felújítása 

16. Sanacija i asfaltiranje ulica - Az utcák aszfaltozása és szanálása 

17. Rešavanje problema pasa lutalica - A kóbor kutyák körüli gondok megoldása 

18. Postavljanje montažne kuglane - Tekepálya létrehozása 

19. Asfaltiranje ulice Save Kovačevića - A Sava Kovačević utca aszfaltozása 

20. Sanacija trotoara - Járdák szanálása 

21. Izgradnja kružnog toka - Körforgalom kiépítése 

22. Otvaranje Omladinskog kluba - Ifjúsági klub létrehozása 

23. Rešavanje problema sa kamionima u centru - A központban lévő tehergépjárművek körüli 

gondok megoldása 

24. Biciklistička staza do Bisernog ostrva - Kerékpárút kiépítése a Gyöngyszigetig 

25. Sanacija divljih deponija – Az illegális hulladéklerakó felszámolása 

26. Izgradnja kanalizacije - Csatornahálózat kiépítése 

 

 

 

 

 

 

 


