FELHÍVÁS
A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ
SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022.
október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.
A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra:
1. 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az
adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási
kérdőíveket
2. 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka,
ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok
közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető
3. 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra.
Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a
számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási
kötelezettségüket.
A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie
- nagykorú, cselekvőképes;
- a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és interneteléréssel;
- a folyamatos kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
- legalább középfokú végzettség,
- magabiztos számítógépes ismeret,
- megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
- az összeírás területén való helyismeret,
- rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
- a jelentkező kiválasztása,
- az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A számlálóbiztos feladata:
- körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
- az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
- a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
- folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Díjazás:
A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján
lakásonként és személyenként külön jogszabályban (362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
3. számú melléklet) meghatározottak szerint változik várhatóan kb. bruttó 170.000.- Ft –
230.000.- Ft/számlálóbiztos

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.
A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely
előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el a
képzésben résztvevők számára.
Jelentkezni 2022. augusztus 15. napjáig lehet az alábbi módon:
➢ személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalban
- Dévaványa, Árpád u. 1., a portán lévő gyűjtőládába elhelyezett adatlappal, vagy
- Ecsegfalva, Fő u. 67., a titkárságon leadott adatlappal,
➢ postai úton a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa,Árpád u. 1)
címre, a borítékon feltüntetendő „Népszámlálás 2022”, vagy
➢ e-mailben a jegyzo@devavanya.hu e-mail-címen.
A jelentkezés során a Jelentkezési lap a 2022. évi népszámlálási feladatok elvégzése kapcsán
számlálóbiztosi feladatok ellátására megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány
elérhető a www.devavanya.hu és a www.ecsegfalva.hu honlapon és a Hivatal dévaványai
portáján, vagy az ecsgfalvi titkárságon.
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok
összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a
válaszadók személyével
Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással
kapcsolatban, azt felteheti a jegyzo@devavamya.hu e-mail címen vagy a 06-66/483-100
telefonszámon.
A Központi Statisztikai Hivatal számlálóbiztosi munkával kapcsolatos tájékoztatása:
https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas
Czene Boglárka
jegyző
helyi népszámlálási felelős

