
 

  

 
HIRDETÉS A NÉPSZÁMLÁLÁSI SZEMÉLYZET JELÖLTJEINEK NYILVÁNTARTÁSBA 

VÉTELÉRŐL A KÉZDIVÁSÁRHELYI NÉPSZÁMLÁLÁS 2021 APROPÓJÁN 
 
 
KÉZDIVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉST KÖT 
A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKRA: 
 
• 8 népszámláló biztos a kézdivásárhelyi önszámlálói asszisztens (ARA) pozícióba; 
• 18 népszámláló biztos adatgyűjtő pozícióba; 
• 2 népszámláló-vezető pozícióba az adatgyűjtés monitorizálására/koordinálására; 
• egy koordinátor a Kézdivásárhelyi Területi-Közigazgatási Egység (UAT) részéről az 
adatgyűjtés monitorizálására/koordinálására. 
 
A SZERZŐDÉS JELLEGE: szolgáltatói szerződés 
 
A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS IDŐTARTAMA:  

➢ a Megyei Népszámlálási Végrehajtási Egységek (UJIR) által szervezett felkészítőn való 
részvétel, melynek dátumát később közlik; 

➢ terepen való adatgyűjtés: 
▪ önszámlálói asszisztencia (ARA): 2022.03.14. – 2022.05.15. között; 
▪ népszámlálás a népszámláló által készített személyes beszélgetés alapján, terepen: 
2022.05.16. – 2022.07.17. között. 
 
AZ AKTIVITÁS HELYSZÍNE: 

➢ terepen, Kézdivásárhely adminisztratív területén belül (népszámláló, népszámláló-
vezető és koordonátor esetében is); 

➢ az önkormányzat által kijelölt helyeken az önszámlálás céljából (az ARA képviselőinek). 
 
A SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEI: 

➢ 18 betöltött életév a kiválasztás időpontjában – kizáró feltétel; 

➢ legalább érettségi bizonyítvánnyal lezárt tanulmányok – kizáró feltétel; 

➢ büntetlen előélet – kizáró feltétel; 

➢ táblagépkezelői ismeretek; 



 

  

➢ civilizált kommunikációra való képesség; a személyközi kapcsolatok kialakításának 
képessége, szívélyes, kellemes, metodikus és alaposságra törekvő magatartás; 

➢ rendelkezzen mobiltelefonnal, amelyen a kapcsolatot tartja; 

➢ stressztűrő képesség és nyomás alatti teljesítés képessége; 

➢ a magyar nyelv ismerete előnyt jelent; 

➢ statisztikai, közigazgatási szakértelem, statisztikai operátori vagy RGA (általános 
mezőgazdasági összeírás) tapasztalat előnyt jelent. 
 
A NÉPSZÁMLÁLÓ TEVÉKENYSÉGI KÖRE: a Népszámlálás 2021 keretszerződés 
modelljében foglaltak szerint, amelyet a 145/2022-es Kormányrendelet 2. csatolmánya 
szabályoz, a 2021-es romániai nép- és lakásszámlálás elvégzéséhez szükséges költségvetés 
és kiadási kategóriák meghatározásáról szóló 1071/2020-as Kormányrendelet módosításai 
és kiegészítései alapján. 
 
KONKRÉT FELTÉTELEK: 
➢ terepmunka; 
➢ hosszú programban való munkavégzés, átlagosan napi 8 óra (a nap végéig); 
➢ hétvégi munkavégzés lehetősége (szombat és/vagy vasárnap). 
  
 
 
 
A formanyomtatványt kötelezően a személyigazolvány, a büntetlen előéletről szóló 
igazolás és a tanulmányokat igazoló oklevelek kíséretében lehet benyújtani a 
Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal Iktatójába 2022. február 18-ig. 
 
 
  


