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1. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnél (Nyugdíjas Szövetkezet) háromtagú
Felügyelőbizottság működik.
A Felügyelőbizottság a 2018. április 23-tól hatályos ügyrendje alapján végezte a munkáját a 2020.
évben is.
A Felügyelőbizottság – figyelemmel a kihirdetett járványügyi vészhelyzetre is – 2020-ban 1
alkalommal ülésezett és 6 határozatot hozott.
Az ülés az igazgatósági üléshez igazodva, azzal együttesen kerültek megtartásra.
A felügyelőbizottsági ülés szabályszerűen került összehívásra, az FB ügyrendjének megfelelő időben
is módon.
Az ülésről jegyzőkönyv készült.
Az Igazgatósággal együttesen tartott ülés, illetve az IG által hozott határozatokról történő
tájékoztatás lehetőséget biztosított arra is, hogy a Felügyelőbizottság folyamatosan figyelemmel
kísérje az Igazgatóság munkáját, kifejthesse véleményét az Igazgatóság elé kerülő előterjesztésekkel
kapcsolatban is.
2. A Felügyelőbizottság elnöke – az FB nevében – ellenőrizte az éves beszámolót, a beszámolót
alátámasztó bizonylatokat és a NAV folyószámla kivonatot.
Az éves beszámoló hű és valós képet ad a szövetkezet 2020. évi gazdálkodásáról, ezért a
Felügyelőbizottság közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi főbb számok tükrében:
Eszközök források egyenlő főösszege
4.440 eFt
Adózás előtti eredmény
-1.687 eFt
Megállapított osztalék
0 eFt
Társasági adó
0 eFt
Adómentesen képzett eredmény (veszteség)
-1.687 eFt,
amely összeg a felhalmozott eredménytartalékot csökkenti.
A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az eredményfelosztásra vonatkozó
javaslatot.
A Felügyelőbizottság a Nyugdíjas Szövetkezet 2020. december 31-i jegyzett tőkéjét 69 eFt-ban
javasolja a közgyűlésnek megállapítani.
3. A nyugdíjasfoglalkoztatást érintő jogszabályváltozás (kedvezmények kiterjesztése a közvetlen
foglalkoztatásra is) működési környezetre gyakorolt hatása negatívan érintette a Nyugdíjas
Szövetkezet üzleti lehetőségeit. A 2020 tavasza óta tartó pandémia számos üzletág működését
megállította, melynek következtében a nyugdíjasok megbízása visszaesett és a
vállalkozók/foglalkoztatók egy része sem tud újra indulni. A költség struktúra adott, s a bevétel
növelése is bizonytalan. A Nyugdíjas Szövetkezet a tagok személyes közreműködésének
kiközvetítését nem tudja bővíteni, a foglalkoztatókat nem tudja megtartani. A pénzügyi tartalékok
kiapadnak, így reális gazdasági alternatíva a Nyugdíjas Szövetkezet végleszámolása.
A Felügyelőbizottság – figyelemmel az 5/2020.09.28. sz. közgyűlési határozatra – egyetért a
Nyugdíjas Szövetkezet jogutód nélküli megszüntetésére (egyszerűsített végelszámolás) vonatkozó
javaslat közgyűlés elé terjesztésével és javasolja annak elfogadását a közgyűlésnek.
4. A Felügyelőbizottság megismerte és véleményezte a közgyűlés elé kerülő – fentiekben külön nem
nevesített – előterjesztéseket és azokat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a veszélyhelyzet
során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
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bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 3. § (1) bekezdése alapján a
közgyűlés nem tartható meg a tagok személyes megjelenésével. Ennek okán a közgyűlés – a Korm.r.
3. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti –
ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében hozza meg a döntéseit az előzetesen meghirdetésre
kerülő napirenden szereplő kérdésekben.
Közgyűlési határozati javaslat
A Közgyűlés megismerte és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – elfogadta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet Felügyeletbizottságának beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről.
Budapest, 2021. április 30.
Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Felügyelőbizottsága
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