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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 ulici Žilinski Endrea - A Zsilinszky Endre utca felújítása 

2. Asfaltiranje ulice Svetozara Čalenića i Bolmanske - A Svetozar Čalenić és a Bolman utca felújítása 

3. Nabavka sanitetskog vozila za Dom zdravlja - Orvosi jármű beszerzése az Egészségház számára 

4. Rekonstrukcija javne rasvete - A közvilágítás fejlesztése és felújítása 

5. Izgradnja banjskog kompleksa i akva parka - Fürdőkomplexum és aqvapark kiépítése 

6. Veća podrška festivalu „Bečej noću“ - Az „Óbecse éjjel“ elnevezésű rendezvény nagyobb támogatottsága 

7. Rešavanje problema sa psima lutalicama - A kóbor kutyák helyzetének kezelése 

8. Otvaranje omladinskog kluba - Ifjúsági klub megalapítása 

9. Izgradnja plaže na Tisi i uređenje keja - Strand kiépítése a Tisza-parton, és a folyó part karbantartása 

10. Sanacija i izgradnja dečijih igrališta - A játszóterek felújítása és újak kiépítése 

11. Rekonstrukcija trotoara - A gyalogjárdák felújítása 

12. Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena - A sportpályák felújítása és kiépítése 

13. Uređenje starog hipodroma - A régi lóversenypálya karbantartása 

14. Betoniranje bine na Tisi za manifestacije - Színpad kiépítése a Tisza-parton rendezvények számára 

15. Izgradnja kanalizacione mreže - A csatornahálózat kiépítése 

16. Sanacija fasada zgrade opštine i pozorišta - A Városháza és a Városi Színház homlokzatának felújítása 

17. Opremanje Doma zdravlja dijagnostičkim aparatima - Az Egészségház diagnosztikai eszközökkel való 

felszerelése 

18. Sanacija krova na sportskom centru - A Sportközpont tetőszerkezetének felújítása 

19. Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva - Az utak újrabetonozása és felújítása 

20. Postavljanje teretane na otvorenom - Nyílt edzőtermek kiépítése 

21. Sanacija Jodne banje - A gyógyfürdő felújítása 

22. Više novca za sportske klubove - A sportklubok nagyobb támogatottsága 

23. Rekonstrukcija gradske pijace - A Városi Piac felújítása 

24. Postavljanje video nadzora - Térfigyelő kamerák kihelyezése 

25. Izmuljavanje i uređenje starog toka Tise - A Tisza régi folyamának iszaptalanítása és karbantartása 

26. Izgradnja atletske staze na Tisi - Atlétika pálya kiépítése a Tisza-parton 

27. Izgradnja javnog toaleta - Nyilvános illemhely kiépítése 

28. Poboljšanje pristupa javnim objektima osobama sa invaliditetom - Akadálymentesített bejáratok kiépítése a 

közintézményeknél a fogyatékkal élők számára 

29. Otvaranje fakulteta i učeničkog doma  - Egyetemi oktatás megindítása és diákotthon kiépítése 

30. Postavljanje ležećih policajaca u Potiskoj ulici - Fekvőrendőr elhelyezése a Tiszamenti utcában 

 

 

 

 

 


