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a kĺsebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a Tt. 184/t999. sz.,

a kisebbségi nyelvek hasznáilatáről szóló tiirvénye és annak későbbi
módosításai 2. $_ának 3. bekezdése szeľint

Akozigazgatási szerv neve: Csata Kozség

Műkodési helye: Községi hivatal' Fő utca Ż54180,935 63 Čata

A kisebbségi nyelv, amelyet a Szlovák Ktiztársaság nemzetĺ kisebbséghez tartoző
állampolgárai a hivatali érintkezésben e szeľv előtt használhatnak:

magyar nyelv

A SZLovÁr rozľÁnsłsÁc NEMZETI KIsEBBsÉcHBz TARToZÓ
ÁllłnłpoLGÁRÁNAK JoGAI :

- Jogában áll Csata Község esetében szóban és írásban, írásos dokumentumok, okiľatok és
bizonyítékok előteľjesĺését beleértve a kisebbség nyelvén is kommunikálni.
- Jogában áll a kozigazgatási szervtől a kisebbségi nyelven vagy a kisebbség nyelvén is
benyújtott beadványáraválasztkapni, beleéľtve a jogát,hogy kérheti akozigazgatási eljárásban
meghozott határozat kiadását kisebbségi nyelven is (2012.július 1-től)' illetve jogában áll kérni
a születési anyakönyvi kivonat*, a házassági anyakönyvi kivonat*, ahalotti anyakönyvi
kivonat*, az engedély, a jogosultsági bizony|at, az igazolás, az á|lásfoglalás és ľendelet (más
kĺjzokiratokľa ez ajog nem vonatkozik) kiadását kisebbségi nyelven is (2012' július 1-tol).
Kétségek felmerülésę esetén perdĺĺntő akozigazgatási szerv államnyelven kiállítottválasza'
- Jogában áll hivatalos kétnyelvű űrlap rendelkezésre bocsátását kérni, mégpedig az
államnyelven és a kisebbség nyelvén kiállított űrlapét (2012.július 1-től). A nemzeti kisebbség
nyelvén intézett ügyek ügyintézési határidői megegyeznek aZ államnyelvi ügyintézési
határidőkkel.

A KOZIGAZGATASI SZERV KOTELESSEGEI:

- Csata K<izség a nemzeti kisebbség nyelvén benyújtott beadványľa az államnyelvű válaszon
kívül a nemzeti kisebbségi nyelven is válaszol. Kétségek felmeľülése esetén peľdöntő a
kozigazgatási szerv államnyelven kiállított vźtlasza. Akozigazgatási szerv válasza,ha az egyben
közokirat is, az államnyelven kívül a nemzeti kisebbség nyelvén csak akkor keľül kiadásra, ha
engedélyről, jogosítványľól, igazolásľól, állásfoglalásľól vagy ľendeletľől van szó.
- Csata Kĺizség kozigazgatási eljáľásban meghozoÍthatározatát abban az esetben, ha az eljárás
kisebbségi nyelven benyújtott beadvánnyal kezdődĺitt, vagy külön kérésre az áIlamnyelvu
határozat mellett azonos taľtalmú foľdításban a kisebbség nyelvén is kiállítja (Ż0|2. július1-
től). Kétségek felmeľĹilése esetén perdöntő a kozigazgatási szerv államnyelven kiállított
határozata.
- A sztiletési anyakönyvi kivonatot*, a házassági anyak<inyvi kivonatot*, a halotti anyakönyvi
kivonatotx, az engedé|yt, a j ogosultsági bizonylatot, az igazolást, az á|lásfoglalást és ľendeletet
kérésre kétnyelvűen is kiállítják, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (20lŻ'július
l-től). Kétségek fęlmerülése esetén perdonto a kozigazgatási szeľv államnyelven kiállított
okirata.



- Csata Kĺizség saját hatáskörén beltil kérésre kétnyelvű űrlapokat biaosít azá|lampolgároknak'
mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (2012'július 1-től).

Csata Ktizség a magyar nyelv használatát a kłivetkező módon biztosítja:

A község polgáľmesteľe valamint alkalmazottai által'.

Ha a Szlovák Köaáľsaság polgárának megsértették azt a jogát, hogy a nemzeti kisebbség
nyelvét szóban és írásban használhassa (a töľvény 7.b $-a), ezt a tényt jelentheti a Szlovák
Kĺiztáľsaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Főosztályának, amely az ügyben
kozigazgatási elj árást indít.

Csatán, 2016.12.08.

Csákváľi Marian
polgáľmester


