Felhívás népszámláló biztosi feladatok végrehajtására
2022-ben immár 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű
népszámlálást. A népszámlálás egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely az
egyetlen olyan adatforrás, mely teljes körű képet nyújt a népesség és a
lakásállomány jellemzőiről.
A számlálóbiztosok feladata:





körzetük bejárása, a körzethez tartozó az internetes önkitöltési
időszakban le nem zárt címek felkeresése,
a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az
adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A számlálóbiztosnak a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló
terepmunka során kb. 130–150 címen kell kérdőívet kitöltenie tableten. Az
adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja.
Fentiek alapján a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
népszámlálási biztosok jelentkezését várja az alábbiak szerint:

jegyzője

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:





saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) és saját internet
hozzáféréssel (e-learning oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz)
e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség
18. életév betöltése, cselekvőképesség
legalább középfokú végzettség

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:





akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, illetve jártasak
érintőképernyős készülékek használatában
megfelelő helyismerettel, rugalmas időbeosztással és állandó
elérhetőséggel rendelkeznek,
betartják a határidőket, pontosan tudják követni az előírásokat,
jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel, empátiával és titoktartási
képességgel rendelkeznek,




terhelhetőek, képesek a munka okozta fizikai és szellemi megterhelés, az
esetleges konfliktusok elviselésére,
vállalják a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi
ügynöki tevékenység mellőzését,

Előnyt jelent:





a felsőfokú végzettség, továbbá
ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más
KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó
minőségben végezte el.
nemzetiségi területen az adott nemzetiség nyelvének ismeretével
rendelkeznek,

A szerződéskötés feltétele:



e-learning-rendszerben történő egyéni felkészülést követően sikeres
vizsga teljesítése
kiválasztás

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak
díjtételei a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás
lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, hogy jelentkezzen
a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban (8868 Letenye, Kossuth L.u.10.)
leadott vagy a jegyzo@letenye.hu email címre megküldött "Számlálóbiztosi
jelentkezési lap" kitöltésével, aláírásával.
Jelentkezési lap kérhető a Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve letölthető
innen:
http://portal.letenye.hu/KEZDOLAP/Nepszamlalas_2022/Szamlalobiztos_jelent
kezesi_lap.pdf
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 20.
Esetleges kérdéseivel a helyi népszámlálási felelőst – azaz a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét - keresse az alábbi elérhetőségeken: Dr.
Hámori Nóra jegyző 93/544-981 vagy jegyzo@letenye.hu

