Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosoknak
Alulírott, jelentkezem a 2022. évi népszámlálási feladatok Ladánybene és Kunbaracs Község
közigazgatási területén történő ellátására, számlálóbiztosi feladatok elvégzése céljából.
1. Adataim:
Név: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Születési név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bejelentett tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail cím:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Iskolai végzettség:

 középfokú

 felsőfokú

3. Gazdasági aktivitás:

 foglalkoztatott
 nyugdíjas
 munkanélküli
 egyéb, éspedig: …………………………………………………..

4. Foglalkoztatottként hol dolgozik:

 központi igazgatás és intézményei
 önkormányzat és intézményei
 társadalmi, nonprofit, civil, érdekképviseleti szervezet
 vállalati vállalkozói terület
 egyéb

5. Részt vett-e már korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben?
 Igen, mégpedig:

 népszámlálás, próbaszámlálás, mikrocenzus
 általános mezőgazdasági összeírás
 egyéb KSH-s lakossági összeírás
 egyéb interjú típusú adatfelvétel

 Nem
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6. Nyelvismeret: ……………………………………………………………………………..
7. Nyilatkozom, hogy a számlálóbiztosi munkához rendelkezem:
 saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez (olyan informatikai eszköz, amely segítségével
meg lehet tekinteni az e-learning tananyagot és vizsgázni tud, pl.: PC, laptop, tablet)
 elektronikus és telefonos elérhetőséggel (a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében
rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel)
8.

Vállalom,
 a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi
igénybevételt,
 a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, az átadott tablet és
eszközök
megfelelő
módon
történő
használatát
és
tartását,
 hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek
és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem
végezek, illetve tudomásul veszem, hogy a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével
nyilatkozhatom.

9.

Kijelentem, hogy a feladatellátásához szükséges
 empátiával, kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,
 lelkiismeretséggel, precizitással,
 konfliktuskezelő készséggel,
 helyismerettel, tájékozódási, térképkezelési készséggel, valamint
 rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefonos és e-mail-es elérhetőség),
 felhasználói szintű számítógépes ismerettel és érintőképernyős készülék használatában való
jártassággal
rendelkezem.

10. Számlálóbiztosi feladataimat
 Ladánybene vagy
 Kunbaracs
település közigazgatási területén szeretném ellátni.

11. Kijelentem, hogy a számlálóbiztosi jelentkezésemmel kapcsolatos, Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi népszámlálási felelős által történő adatkezeléshez
hozzájárulok, a vonatkozó adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismertem és
elfogadom.

Ladánybene, 2022. …………………………………….. hó …………….. nap

…………………………………………………………
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jelentkező aláírása
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