Március utolsó napján befejeződött a népszámlálás elektronikus önkitöltéses szakasza.
Községünkben elérte a 95,44 százalékot azoknak az aránya, akik ezalatt a scitanie.sk
honlapon kitöltötték az elektronikus népszámlálási ívet.
Községünk lakosainak döntő többsége felelősséggel viszonyult a népszámláláshoz, amelynek tétje
az önkormányzat további működése, így az is, hogy a jövőben mennyit kap községünk az államtól
részadók formájában, de a nemzeti kisebbségek helyzete szempontjából is jelentős a szerepe.
Jelenleg - 2021. május 3-a és június 13-a között - folyamatban van a népszámlálás második
szakasza, az asszisztens segítségével történő népszámlálás. Eredetileg október végéig zajlott
volna a második fázis, de a javuló járványügyi helyzetben a Szlovák Közegészségügyi Hivatal
jóváhagyta a korábbi időpontokat.
A népszámlálás referencia-dátuma 2021. január 1-je, azaz a lakosság által megadott valamennyi
adatnak erre a napra vonatkozólag kell megfelelnie.
Az említett hathetes időszakban Csehi lakosai a helyi községi hivatal helyszínen vehetik igénybe az
asszisztens segítségét.

Községi hivatal ülésterme
Fő utca 112/74

Nyitvatartási időpontok: Hétfő:

9:00 – 12:00

Kedd:

8:00 - 9:00

Szerda:

15:00 - 17:00

Csütörtök:

9:00 – 12:00

Péntek:

9:00 – 12:00

A lakosok mobil, tehát házhoz menő asszisztensek segítségét is igénybe vehetik.

Jelentkezni a kapcsolattartó személynél
a 037/658 18 71 illetve a 0902 202 737 telefonszámon lehet.

Kérjük a mobil asszisztenst fogadó lakosokat, hogy a látogatáskor tartsák be a járványügyi
előírásokat.

Vigyázzunk a csalókra!
A népszámlálás sajtószóvivője figyelmeztetett arra, hogy az asszisztens segítségével történő
népszámlálás vonzhatja a csalókat. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy az asszisztált
népszámlálás időtartama alatt nem fog senki sem fog kéretlenül kopogtatni az ajtónkon, és nem
léteznek papír alapú kérdőívek sem, csakis elektronikus kérdőívek, melyeket tablet, telefon vagy
számítógép segítségével lehet kitölteni. Házhoz csak olyan asszisztens megy ki, akit a lakos
oda rendelt. Az asszisztens rendelkezni fog a megfelelő igazolvánnyal, amelyet
érkezéskor fel kell mutatnia. Ha fennáll a gyanú, hogy egy csaló asszisztensnek adja ki magát,
értesíteni kell a rendőrséget és a városházát.

Ki vesz részt a népszámláláson és milyenek a bírságok
A népszámlálási kérdőívet az ország minden lakosa köteles kitölteni, a 2021. január elsejei
állapotot kell feltüntetni.
Aki elmulasztja a kérdőív kitöltését, 50 eurótól 250 euróig terjedő bírsággal számolhat.

Mit jelent a népszámlálás a magyarság szempontjából?
A népszámlálási eredményekre kisebbségi jogok épülnek. Ezek közül a legfontosabbak a nyelvi
jogok. Azokon a településeken, ahol 2021-től a magyarok aránya eléri a 15%-ot, a
hivatalok is kötelesek használni a magyar nyelvet. A kisebbségi kulturális támogatások pedig
nagy mértékben azon fognak múlni, hogy mekkora lesz a magyarok népszámláláson elért országos
számaránya. Először szerepel a kérdőíven olyan lehetőség, hogy a magyar nemzetiség első vagy
második helyen jelölhető meg. A választ mindenki a legjobb érzése szerint jelölje meg. A magyar
közösség szempontjából, az adatok félreértelmezésének elkerülése miatt a legjobb megoldás a
magyar nemzetiség kizárólagos jelölése.

