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Tisztelt Szöllősi József, Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület

A „Közigállás” hirportálján 2015. január 19~én megjelent, és Szajol Községi Önkormányzat —

mint pályáztató — által meghirdetett óvoda igazgatói állást a mellékelt vezetői programommal és
a végzettséget igazoló dokumentumokkal megpályázom.

Nyilatkozom, hogy az 1993. évi LXXIX. törvény és a pályázat által előírt feltételeknek
megfelelek.

• Nevelési — oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel,

• Pedagógus — szakvizsgának megfelelő intézményvezetői szakképzettséggel,
• Pedagógus munkakörben 25 éves szakmai gyakorlattal rendelkezem.

• Pályázatom a 138/1992. (X. 8) Kormányrendelet 5. ~ (8.) pontjában foglaltaknak
megfelelően tartalmazza:

a szakmai életrajzot,
• az óvoda vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő

fejlesztési elképzeléseket,
• a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket, a vezetési

programot.

Mellékletek:
o Szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
• Diplomamásolatok
• Erkölcsi bizonyítvány
• Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
• Nyilatkozat

Tisztelettel: 1~A~J~ Y~k’OJt J~~±
Berényiné Bencsik Erzsébet

Rákóczifalva, 2015. február 15.



KÖZIGAZGATÁSI És ELEKTRONIKUS KÓZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

I
IGAZOLOM, HOGY

BERÉNYINÉ BENCSIK ERZSÉBET
SzüL: Bencsik Erzsébet
Szolnok, 1963.04~13.
anyja szül. neve: Tóvári Erzsébet
magyar állampolgár
5085 Rákóczifalva, Szent László Király Út 23/A. alatti lakos

a bűnügyi nyilvántartási rendszer ~idatai alapján

büntetlen előéletű, valamint vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20. ~ (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok
nem állnak fenn.

Budape~t, 2015. február 04.
-

Dr. -Korom Rita :

: főosztályvezető :

Éevényesiá1litástólszániitatt~O ndpig. Ahatósági erkllosibizooyitvány sszeméiya nos egyid golisiválhasmálható FaLA hat gierkitlcti .

bizonyi vinyl át an all ró bizotsyjtásiig mindenki köteles elfogadni. Jogszsbályaértésreinvatkozlazdnntettszemélyainzonványhkósági
feliilvizsgálalátkdrheti a

Közigazgatislda lilekitooskus ICirazolgi tatásol özponü Hivat nál káli előterjaszteni vagy a~(mlotlk ldensdnykéntpostdra adai A hatósági trkölcsi
bizonylminykizárólagakérehnező által a hatósági erkölcsibizonyi yirántikérói~ponmegje1l1tés igazolni kivintiinyek lamhatisára szolgáL

: ADATVEDELMI ZARÁDEK : :

bálósiál tekölcii bizonyitványbaaiutadott szeenély~s adatok azinfonzáci6s önrendelkezési jogról ős az hitbnnációszabadságről szóló 201t. dvi CXII.
törvény sz~ klilönleges (bfmtigyi személyes) adatokat is tactalntazisak~ ezért a fulhaszaaló azokát’jogszerüett bánó ólag sz adatigdnylds alapjául szolgáló
eljárásban, a bőnögyi zyilvántarlási nend zeer’5l. ~z Eurőgai Unió tagállamainak blróságal által magyar Illampolgárokkal szemben hozott itéletek :

nyővárttsttásizól, valamint a bűnügyi ős rendészeti biomeirikus Matok nyilvántaxtásárói sbőló 2009. dvi XLVII, törvényben meghatározott célból
használhatja t’el~ilIctvebezelheti A hatályos ~daIvédehní is adathiztonság~ alőlrások megsértése esetén (jótlönös teltintettel ajógosulatlan ős a cdlvii eltérő ‚

adatkezeldstc)bllntetőjögt,jvalgázijogidsm’inkajogi (fegyelmi) feielőaaég terheli. : ‚ : :

‚ ~‚ III 111111111111111111 III I III :
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Kibocsátó adatai Vevő adata

Közigazgatási és Elektronikus BER~NYIN~ BENCSIK ERZS~BET
Közszolgáltatások Központi Hivatala 5085 RAKOCZTFALVA,
1094 Budapest, Balázs B. u. 35 SZENT LASzLÓ KIRALY Út 23/A.
Telefonszám: 06 (1> 455—6700
Adószám: 15721425-2—43

Lapszám Bizonylat kelte Bizonylat sorszáma:
1 2015.02.04. ERBO2SO6O!2015

Fizetés módja: Te1~esités kelte Zsedékesség dátuma:
készpénz átutalási megbízás, 2015.02.04. 2015.02.04.
Szolgáltatás megnevezése: Mennyiség: Mennyiségi egység: Egységár: Érték:
Hatósági erkölcsi
bizonyítvány egyedi 1 db 3100 3100

ÁFA hatályon kivöli értékesítés Fizetendő összesen: 3100 Forint 00/100
Azaz: háronezer-egyszáz Forint 00/100

Befizető azonosító:300010000000000l10244953
Tá~ékoztatá szöveg: Az igazgatási szolgálts~ási dílat
igazoltan megfizette.

Csontos István
elnökhelyettes

gE6OEOZO~id5

~

y~a2
•V/~ W Á9~I)1 992S\/9 IN9ZS G ZG eí~s

VA9V~lIZ3QW~Í~l q ~ L
9~SZ~9 >IISON~9 ~NRN~~9

~ t~L9 [.60 E~ 900[. 9~J

1~ II~1 ~h1~ ~II1 111~1I ~Ifl ~I1I~I1 ~ I MI ~‘~I



Europass
Onéletrajz

Személyi adatok
Berényiné Bencsik Erzsébet
5085 Rákóczifalva, Szent László király u.23/a
Vezetékes: 56/441-088

E-mail

Állampolgárság

Születési dátum

Neme nő

„Óvoda Igazgató» állás betöltése
Szajoli Tiszavirág Óvoda

Szakmai tapasztalat

Óvodapedagógus Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda
Ovodapedagógus Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
Ovodapedagógus Ujszászi Nevelési Központ
Ovodapedagógus Virágoskert Ovoda és Bölcsőde
Ovodapedagógus, intézményvezető Napközi Otthonos Ovoda

Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda, 5000 Szolnok, Templom u. 8.
Ujszász Városi Ovoda és Bölcsőde, 5052 Ujszász, Bajcsy-Zs. u. 16.
Ujszászi Nevelési Központ 5052 Ujszász. Kossuth u. 13.
Virágoskert Ovoda és Bölcsőde 5085 Rákóczifalva, Rákóczi u. 60.
Napközi Otthonos Ovoda 5084 Rákócziújfalu, Petőfi u. 17.
Óvodai nevelés

2004— 2006 Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai Kar
5540 Szarvas, Szabadság u.4.

2000 —2002 Tessedik Sámuel Főiskola, Kőrös Főiskolai Kar
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

1999—2000 LINGUA-LI NEA BT
5000 Szolnok, Baross u. 36.

1997 — 1998 Kőrös Főiskola, Brunszvik Teréz Ovóképző Intézet
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

1985— 1987 Szarvasi Ovónőképző Intézet
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

Vezető óvodapedagógus I szakvizsga!
Óvodai szakértő / szakvizsgal
Kereskedő — boltvezető /KB-Xl15.2000./
Főiskolai végzettségű óvodapedagógus
Felsőfokú végzettségű óvónő

Vezetéknév I Utónév

Cím
Telefonszám Mobil: 70/ 411 3173

berenyine.bobe~gmail.com

magyar

1963.04.13.

Betölteni kívánt munkaköri
foglalkozási terület

2014. 09. 01-től jelenleg is
2012.12.01- 2014.08. 31.
2011.09.20. — 2012.06.30

2008.01.01. —2010.09. 15
1981.08.01. — 2007.12.31.

A munkáltató neve és címe

Tevékenység típusa, ágazat

Tanulmányok

Időtartam

Végzettség / képesítés

oldal 113- Vezeték ás
Utónév Vezetéknév

További információk az Europassról: http:I/europasscedefopeuropa.eu
O Európai Közösségek, 2003 20060628



Egyéni készségek és
speciális kompetenciák

Anyanyelv(ek)

Egyéb nyelv(ek)

Európai szint (*)

Nyelv

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

Műszaki készségek ás
kompetenciák

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák

Művészi készségek és
kompetenciák

- Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására / 60 óra I
- A pedagógus lelki egészsége /BARBORI Bt. / 30 óra /
- Környezeti nevelés az erdőben /60 óra /
- DIFFER használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban / 30 óra /
- „Gyakorlatorientált kömyeze~ nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi

ás civil szervezetek szakembereinek” / Darányi Ignác Terv —60 óra I
- Ovodai nevelés a művészetek eszközeivel c. program elmélete és gyako~ata.
- Bátoritó nevelés — Szülőképzés I BAPEDIM, Szolnoki
- Az óvodai programok beválásának vizsgálata. / Pedagógiai Intézet, Szolnok /
- Bátoritó nevelés I BAPEDIM, Szolnok /
- A nevelési program utolsó szakasza. I Pedagógiai Intézet, Szolnoki
- Anyanyelvi nevelés az óvodában. / Pedagógiai Intézet, Szolnoki

magyar

Szövegértés Beszéd Irás
Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd:H:j~:H:___

(*) ‚Í(~1zíj~, ~ (KER) sziníjei

- Munkámban a csapatszellem kialakítása, a társas együttműködés dominál
- szociális érzékenységgel, pedagógiai atUtűddel, közvetlen kapcsolat alakitok a felnőttekkel,

gyerekekkel
- önálló, precíz, lelkiismeretes munkavégzés jellemez
- humánus stilusommal hozzájárulok a team-munka építéséhez, az egymáshoz való pozitív

viszony alakításához.

- Az Egészségfejlesztési pályázat szakmai vezetőjeként a programok sikeres szervezését,
megvalósítását segítettem.

- Szakmai projektek — témák kidolgozásában vettem részt
- Ovodavezetőként a dolgozók irányítása, munkaszervezése volt a feladatom — belső

továbbképzések
- Sikeresen záródó rendezvényeket, ünnepségeket szerveztem partnereink megelégedettségére

Audiovizuális eszközök használata.

Alapfokú szoftverkezelői tanfolyam! SZÜV, Szolnoki
ECDL — START számítógép felhasználói szintű vizsga! 2010 —2011! Karakter Kft. Szolnok

Gyermekdalok, népdalok furulyázása

oldal 2/3- Vezeték ás További információk az Europassról: http://europass.cedefopeuropa.eu
Utónév vezetéknév O Európai Közösségek, 2003 20000628



Egyéb készségek és kompetenciák - Egészségfejlesztési pályázat megvalósításában aktív közreműködő, szakmai vezetés.
- Mozgáskotta program nagycsoportosok részére történő vezetése.
- A kompetencia alapú oktatás megismerése és a napi gyakotiatban történő megvalósítása.
- Az Ujszászi óvodában az aktuális pályázatokhoz, szakmai projektek kidolgozásában vettem

részt I világnapok, tehetségfejlesztésl
- Sikeres eszközbeszerzési pályázatokat készítettem I 2005-2006-2007-2008 /
- Alapos szakmaisággal dolgoztam ki az óvoda helyi nevelési programját, minőségirányítási

programját,
- Ovodapedagógusként napjainkig maximális teljesítménnyel nevelem, oktatom a rám bízott

gyermekeket.
- Kiemelt figyelmet forditok a szakmai ismereteim mélyítésére, az élethosszig tartó tanulásra,

önképzésre, továbbképzéséken való részvételre.

Járművezetői engedély(ek) „B” kategóriás jogosítván”

Kiegészítő információk 2014. 10. 06. orzságos szaktanácsadói névjegyzékre való felvétel
2012.09.14-óta országos szakértői né~egyzékbe való felvétel

Publikációk - Újszász Város honlapján I civil szervezetek / 4H Egyesület honlapján
- Ujszászi Híradó I újságban I

Teljesen azonosulni tudok Klein Sándor gondolataival: ‚Csináld jól ás tedd jobbá....

MeHékletek -

oldal 3/3- Vezeték ás További információk az Europassról: http://europass.cedefopeuropa.eu
Utónév Vezetéknév O Európai Közösségek, 2003 20060628



Nyilatkozat

Alulírott Berényiné Bencsik Erzsébet, / szül.: Szolnok, 1963.04.13. : anyja neve: Tóvári

Erzsébet ; iak’~sa: 5085 Rákóczifalva, Szent László király u. 23/a.! - mint pályázó

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII-

Törvény 3. ~ (1 ).(2), (4) bekezdésében foglaltak alapján jelen aláírásommal hozzájárulok ahhoz,

hogy a benyújtott intézményvezetői pályázatomat, abban szereplő adataimat a vezetőválasztási

eljárás időtartama alatt az eljárásban érintettek ás résztvevők megismerjék.

Továbbá hozzájárulok a vagyonnyilatkozat lefolytatásához, valamint a pályázat zárt testületi
ülésen történő tárgyalásához.

Dátum: Rákóczifalva, 2015. február 15.

~
pályázó
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‘ peda~óg~is szakvizsga stakirányű szakj~n tanulm2lnyokat folytatott.
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tett z~róvizsgaa1apj~n V~Z’~&~

CQ&~IJ~ /Z~7 vizsoa
kt~vetelmény~ínek~1eget tett.
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Ezt ~•~aklr~nyü továbbk~pzésben szerzett oklevelet
~SNtJ/R ERZS≠~BET sz~m~ra elhítottukki,

______ _______________________ hő _~iapján

‘ városban (közs~gben)

J IV- ~Z&nc~k megy~ben /L1’~%tC~ országban
született, ás .‚: k2!P~9 ~≤k~’!a &77
~ /nz1éz~_
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F5Íx1~Nyvmd10L - (F~z., 5-9563) ‘ . . .

L2lI~ OH s~&51 S.C0 2005.!. 25.- ‘
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MÁK J-N-Sz Megjei Igazgatóság
Iklatószám: .

Előadószám: 16206
BERÉNYINÉ BENCSIK ERZSÉBET/835 1651834

KÖZALKALMAZOTTI IGAZOLÁS

L Adatszolgáltatás a jogviszonyróL
Munkáltató neve ás címe:

Dolgozó neve (ás születáskori név):
Auyja neve:
Munkavállaló TÁJ száma:
Születési helye, ideje:
Lakeime:

Jogviszonya:

Megszünás módja:
Mogszünés oka:
1.! A megszünés évében munkában nem töltött idő, mely alatt távolléti díjban részesült:
2.! A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt munkában nem töltött idő:

sor- és tartalékos katonai,polgári szolgálat:
szabadságvesztés, a szigorítot’t- és ajavító-nevelő munka:
szülési szabadság:

IL Fenti jogviszony megszünésekor illetményét az alábbi tartozások terhelik:
A tartozás jogcíme, jogerös’ határozat száma Hátralék összege Egy havi részlete Százalék
(A jelzett tartozások átutalásához szülcséges rendelkezésünkre álló okmányokat kérésre mcgküldjük.)
Gyermektartásdíj rendezve: . 6v hó.

IlL Egyéb közölnivaló:

Évi egyszeri 50%-os utazási kedvezményt igénybe vette-e? Nem
Végkielégítésben nem részesült.
Emelt összcgi~ végkielégítésben részesült: Nem
Jubileumi jutalmat nem fizették ki.
Magánnyugdíjpénztár:

címe:
Magánnyugdijpénztárhoz csatlakozó (pályakezdő): Nem
Megjegyzés:
Módosítás jogát fenntartjuk!

30 napot tneghaladó kercsőképtelenséggel járó betegség:
30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság:

IV. Fontos figyelmeztetés a dolgozó részére!

Ezen igazolás egyik példányát jogviszonyainak késöbbi igazolásához gondosan örizze meg, másik példányát pedig Új munkáltatójánál szíveskedjen leadni.

Kelt: SZOLNOK, 2014. év szeptember hó 2. nap P.H. .‘, ~I:_ ‚~~I.’

ügyintéző

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
5052 UJSZÁSZ, BAJCSY ZSILINSZKY ÚT 16,
BERÉNYINÉ BENCSIK ERZSÉBET (BENCSIK ERZSÉBET)
TÓVÁRI ERZSÉBET
073975722
SZOLNOK, 1963.04.13
5085 RÁKÓCZIFALVA, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY UTCA 23. / A.
2012. év december hó 01. napjától, OVODA PEDA. munkakörben
2014.6v augusztus hó 31. napjáig állott fenn.
KÖZÖS MEGEGYEZES

(Kitöltését a közalkalmazott kérésére mellőzni kell.)

Kamat A kedvezinéityezeít neve, cíne, számlaszáina

barikszámlaszáma:

l/l. oldal
Vcr,.ió: vI.8,OO~/2O14.O3.21



L Adatszolgáltatás a jogviszonyról.
Munkáltató neve ás címe:

Dolgozó neve (és születéskori rióv):
Anyja neve:
Munkavállaló TAJ száma:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:

Jogviszonya:

Megszünés módja:
Megszünés oka:
I.! A megszünés évében munkában nem töltött idő, mely alatt átlagkereset fizctésben részesült:
21 A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt munkában nem töltött idő:

sor- és tartalékos katonai,polgári szolgálat:
szabadságvesztés, a szigorított- ás a javító-nevelő munka:
szülési szabadság:

3.! Betegszabadság igénybe vett időtartama: O nap

II. Fenti jogviszony megszünésekor illetményét az alábbi tartozások terhelik;
A taMozásjogcím’~, jogerös határozat száma Hátralék összege Egy havi részlete Százalék
(A jelzett tariozúsok átutalásához szükséges rendelkezésünkre álló okmányokat kérésre megkaidjük.)
Gyermektartásdíj rendezve: . óv hó.

lH. Egyéb közölnivaló:

Évi egyszeri 50%-os utazási kedvezményt igénybe vette-c? Nem
Végkielégítésben nem részesült.
Emelt összegü végkielégítósbcn részesült: Nem
Jubileumi jutalmat nem fizették ki.
Magánnyugdíjpénztár:

címe:
Magánnyugdijpánztárhoz csatlakozó (pályakezdő): Nem
Megjegyzés:
Módosítás jogát fenntartjuk!

30 napot meghaladó keresőképtelcnséggcl járó betegség:
30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság:

lv. Fontos figyelmeztetés a dolgozó részére! ‘ ~7 ~ ./“I?i~

Ezen igizolas egyik peld inyat jo~viszony unak kcsobbt lgl7ohs ihoz gondos in ori77c meg m isil’. peld inyit pedig uj munk ilt’~toj uril szlvcskcdJc9 i9adni

Kelt SZOLNOK 2012 evjuhus ho 10 np P H

ÚJSZÁSZI ÁLTJSKOLA ÓVODA, BÖLCSŐDE, PED.SZAKSZOLG.NEV.KOZP
5052 ujszÁsz, KOSSUTH ÚT 13.
I3ERÉNYINÉ BENCSIK ERZSÉBET (BENCSIK ERZSÉBET)
TÓVÁRI ERZSÉBET
073975722
SZOLNOK, 1963.04.13
5085 RÁKÓCZIFALVA, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY UTCA 23./A.
2011. év szeptember hó 20. napjától, OVODA PEDA. munkakörben
2012, évjúnius hó 30. napjáig állott fenn.
1-latározoti: idő lejárta

(Kitöltósót a közalkalmazott kérésére mellőzni kell.)

Kamat A kedvezosényezett neve, címe, számluszáma

bankszánilaszáma:b db TB igazolvánY
I db Adat~j árUl lap
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MAK Eszak-attőldi RIU
Iktatószám:

KÖZALKALMAZOTTI IGAZOLÁS

Dátum: 201 V.09.WY.
. . Előadó: 16106

BERENYINE BENCSIK ERZSEBETI835 1651834

1. Adatszolgáltatás a jogviszonyról.

A tartozás jo~cfme, jonerös határozat száma

RÁKÓcZWALVA[ V1RÁG~,OS~(ERT ÓVODA ÉS I3ÖLCSÖDE
5085 MKOt~Z1FALVA. RAKOCZI UT 60. ‚

131~RL~NY1NE B~NCS1K ERZSI3BET (BENCSIK ERZSBI3ET)
TOVARI ERZSEBET
073975722
SZOLNQK, 1963.04.13 ‚ ‚

5085 RAKOCZIFALVA, SZENT LÁSzLp KIRALY UTCA 23./ A.
2008. óv január hó 01. napjától, OVONO niimkakörben
2010. óv szeptember hó 15. napjáig állott fenn.
Felmentés

Hátralék összetze E~v havi részlete Százalék Kamat A kedvczménvozctt neve. címe, számlaszáma

Tartozása nincs.

Gyermektartásdíj rendezve: óv

111. Egyéb közölnivaló:

hó.

Évienyszeri 50%-os utazási kedvezményt inénybe vette-e? Nem
Vénkiclétzítésben részesült 2010. óv szentember hónanban 8 hónapra.
Emelt összegű vágkielégítésben részesült: Nem
Jubileumi jutalmat nem tizették ki. ‘

Módosítás jogát fenntartjukl

lv. Fontos fí~yclmcztctés a dolgozó részére!

OTP MAGÁNNYUGDÍJPÉNZFÁR
1051 BUDAPEST V.KER.. MERLEG UTCA 4.
11742001-20036445-00000000
Maeánnyut~dijpénztárhoz csatlakozó (~álvakezdö): Nem

Ezen igazolás egyik példányát jogviszonyainak későbbi igazolásához gondosan örizze meg, másik példányát pedig Új munkáltat~

Kelt: Szolnok. 2010. óv szentember hó 6. nan
Ogyíntézö

Munkáltató neve és címe:
Dolgozó neve (születéskori név):
Anyja neve:
Munkavállaló TÁJ száma:
Születési helye, ideje:
Lakeinic:
Jogviszonya:

Me~szünés módja:
Megszünés oka:

1.1 A lnegszüaós évében munkában nem töltött idő, mely alatt átlagkereset fizctésbcn részesült:
2010.06.02. 2010.09.15.

2.1 A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt munkában nem töltött idő:
sor- és tartalékos katonai,polgári szolgálat:
szabadságvesztés, a szigorított- és ajavító-nevelő munka:
szülési szabadság:

3.1 Betegszabadság igénybe vett időtartama: 0 nan

IL. Fenti jo~viszony megszilnósekor illctménvét az alábbi tartozások terhelik:

(Kitöltését a közalkalmazott kérésére mellőzni kell.)

30 napot meghaladó keresőképtelenséggcl járó betegség:
30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság:

Magánnyugdíjpénztár:
címe:
baekszámlaszáma:

Megjegyzés:
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Iktatószám:

KÖZALKALMAZOTTI IGAZOLÁS

i”mum: rniu.Ij:,. Jo.

‚ . Előadó: ‚ 16104
BERENYINE BENCSIK ERZSEBET/835 1651834

L Adatszolgáltatás a jogviszonyról.

A tartozás joacíme. joaerös határozat száma

NAPKÖZIQTTHONOS ÓVODA RÁKÓCZIÚJFALU
5084 MKO~ZIUJFALU. PETQFI S. UT 15.- 17 ‚

B~R14NY1NE BENCSIK ERZSEBET (BENCSIK ERZSEI3ET’)
TOVÁRI ERZSEBET
073975722
SZOLNOK, 1963.04.13 ‚

5085 RÁKOCZIFALVA, SZENT LASZLO KIR6LY UTCA 23./A.
1981. óv augusztus hó 01’ napjától, VEZ.OVÖNO munkakörben
2007. óv december hó 31. napjáig állott fenn’
Athelyezés

Hátralék összece E~v havi részlete Százalék Kamat Á kedvczmónyezett neve, elme, számlaszáma

Évi c~yszeri 50%-os utazásí kedvezményt hténybe vette-a? Nem
Vénkiel4aítésben oem részesült’
Emelt összegű vőgkielégítésben részesült: Nem
Jubileumi jutalmat nem fizették ki’

Magánnyugdfjpénztár:
címe:
bankszámlaszáma:

Megjegyzés:

Módosítás jogát fenotartjuk!

IV. Fontos fieyelmeztetés a doleozó részére!
Ezen igazolás egyik példányát jogvíszonyainak későbbi igazolásához gondosan örizze meg, másik példányát pedig új munkáltatójámíl

Kelt: Szolnok. 2010’ óv szeptember hó 16. nap

Munkáltató neve és címe:
Dolgozó nave (születéskori név):
Anyja nave:
Munkavállaló TÁJ száma:
Születési helye, ideje:
Lakejme:
Jogviszonya:

Meizszünés módja:
Meizszünés oka:

1./ A megszünós évében munkában nem töltött idő, mely alatt átlagkereset gzetésben részesült:
2’/ A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt munkában acm töltött idő:

sor- ős tartalékos katonai,polgári szolgálat:
szabadságvesztés, a szigoritott- ás a javító-nevelő munka:
szülési szabadság:

3’/ Beteizszabadsác i~éiryba vett időtartama: O nap

II. Fenti joizviszony me~zszünósekor illetményót az alábbi tartozások terhelik:

Tartozása nincs.

Gyermcktartásdíj rendezve: . év hő~

III. Egyéb közölnivaló:

(Kitöltését a közalkalmazott kérésére mellőzni kell’’)

30 napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség:
30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság:

OTP MAGÁNNYUGDÍJPÉNZ~FÁR
1051 BUDAPEST V.KER., MERLEG UTCA 4’
11742001-20036445-00000000
Miwánnyuizdijpénztárhoz csatlakozó (pályakezdő): Nem
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