
 
 

GLASAČKI LISTIĆ – Druga mesna zajednica „Todor Dukin“ 

SZAVAZÓ LAP – Második helyi közösség – „Todor Dukin“ 

 

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. Sanacija puta u Republikanskoj ulici – A Köztársaság utca felújítása 

2. Sanacija ulice Petefi Šandora – A Petöfi Sándor utca felújítása 

3. Rekonstrukcija postojeće rasvete u led rasvetu – A meglévö közvilágitás felcserélése LED világitásra 

4. Izgradnja i sanacija dečijih igrališta – A gyermek játszóterek kiépitése és  szanálasa 

5. Izgradnja javnog toaleta u centru grada – A központi nyilvános toalett kiépitése 

6. Rekonstrukcija OŠ „Sever Đurkić“ – Az „Sever Đurkić“ ÁI felújítása 

7. Postavljane semafora na uglu Zelene i Zmaj Jovine i Novosadske i Zelene – Szemafor elhelyezése a Zöldfás 

utca és a Zmaj Jovin utca sarkán  

8. Ozelenjavanje javnih površina - A közterületek beültetése 

9. Sanacija ulice i divlje deponije u ulici Božidara Mirića – A Božidar Mirić utca felújítása és az ottani illegális 

hulladéklerakó felszámolása 

10. Završetak sale u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ – A „Petöfi Sándor“ Általános Iskola torna csarnokának 

befejezése 

11. Sanacija atmosferske kanalizacije u Prvomajskoj ulici – A légköri szennyvízhálózat szanálása a Május 1. 

utcában 

12. Popravka puta na malom katoličkom groblju – Az utak felújítása az alsóvárosi temetőben 

13. Sanacija gradske pijace – A Városi piac szanálása 

14. Izgradnja kanalizacije - Csatornahálózat kiépítése 

15. Izgradnja biciklističke staze u Novosadskoj ulici – Kerékpárút kialakítása az Újvidéki utcában 

16. Rekonstrukcija i sanacija puteva i trotoara – Az utak és gyalogjárdák felújítása 

17. Rešavanje problema sa psima lutalicama – A kóbor kutyák helyzetének kezelése 

18. Postavljanje kamera na javnim površinama - A gyalogjárdák felújítása 

19. Sanacija puta i trotoara u Novosadskoj ulici – Az Újvidéki utca gyalogjárdáinak és az útjának szanálása 

20. Izgradnja kanalizacione mreže – A szennyvízcsatorna kiépítése 

21. Asfaltiranje i sanacija Prvomajske ulice – A Május 1. utca aszfaltozása és szánálása 

22. Uspostavljanje gradskog prevoza – Nyilvános közlekedés létrehozása 

23. Veća podrška manifestaciji Bečej Folk fest – Az Óbecse Folklór Fesztivál nagyobb támogatottsága 

24. Izgradnja kanalizacije u ulici Majora Nađ Šandora – Városi szennyvízhálózat kiépítése a Nagy Sándor őrnagy 

utcában 

 


