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:
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Asfaltiranje Bolmanske ulice - A Bolman utca aszfaltozása
Sanacija ulice Petefi Šandora – A Petöfi Sándor utca szanálasa
Rekonstrukcija postojeće rasvete u led rasvetu – A meglévö közvilágitás újitása LED világitásra
Izgradnja i sanacija dečijih igrališta – A gyermek játszóterek kiépitése és szanálasa
Novo sanitetsko vozilo za Dom zdravlja - Orvosi jármű beszerzése az Egészségház számára
Izgradnja javnog toaleta u centru grada – A központi nyilvános toalett kiépitése
Postavljane semafora na uglu Zelene i Zmaj Jovine i Novosadske i Zelene – A Zöldfás utca és a Zmaj Jovan
utca sarkán a szemafor elhelyezése
Organizovanje koncerata u centru Bečeja – Óbecse központjában zenei rendezvények szervezése
Izgradnja plaže na Tisi i uređenje keja – Strand kiépitése a Tiszán és a Töltés rendbetevése
Rešavanje problema sa psima lutalicama – A kóbor kutyák helyzetének kezelése
Rekonstrukcija i sanacija puteva i trotoara – Az utak és gyalogjárdák felújítása
Postavljanje kamera na javnim površinama - A gyalogjárdák felújítása
Uređenje Goranskog parka i parka kod Malog lovca – A Gorani park és a Mali lovac park rendezése
Sanacija trotoara u Novosadskoj ulici – Az Újvidéki utca gyalogjárdáinak szanálása
Sanacija trotoara u ulici Danila Kiša – A Danilo Kiš utca járdáinak szanálása
Izgradnja kanalizacione mreže – A szenyvízcsatorna kiépitése
Renoviranje Osnovne škole „Sever Đurkić“ – A „Sever Đurkić“ Általános Iskola renoválása
Obnavljanje i aktiviranje „Staklenika“ u JP „Komunalac“ – A JP „Komunalac“ „Staklenik“ újitása és aktiválása
Adaptacija vrelovoda – A forróvízcsatornahálozat adaptálása
Izgradnja nove hale za sport i obnova sportskog centra – A Sportcsarnok újitása és új sport terem kiépitése
Više novca za sportske klubove – Több pénz a sportklubboknak
Izgradnja novih kružnih tokova – Új körforgalom kiépitése
Otvaranje novih radnih mesta – Új munkahelyek
Asfaltiranje Prvomajske ulice – A Május 1. utca aszfaltozása
Uspostavljanje gradskog prevoza – Nyilvános közlekedés létrehozása
Izgradnja banje i akva parka – A Fürdö és az Aqua park kiépitése
Rekonstrukcija fudbalskog stadiona, tribine, krov i reflektori – A labdarugó stadion, nézőtér, a tető és a
reflektorok újitása
Asfaltiranje ulice Servo Mihalja – A Szervó Mihály utca aszfaltozása
Asfaltiranje ulice Stevana Doronjskog – A Stevan Doronjski utca aszfaltozása
Završetak sale u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ – A „Petöfi Sándor“ Általános Iskola csarnokának befejezése
Sanacija gradske pijace – A Városi piac szanálása
Rekonstrukcija ulice Tančić Mihalja – A Táncsity Mihály utca újitása

