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A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet előző, 2020. szeptember 25-i közgyűlés óta
46 (ebből mind 2021-ben) szövetkezeti tag tagsági jogviszonya szűnt meg.
Az Igazgatóság – a beérkezett írásbeli kérelmek, illetve a tag elhalálozásáról szóló információ
alapján – rögzítette a tagsági jogviszonyok megszűnését.
A tagági jogviszonyok megszűnésével összefüggő elszámolás során – figyelemmel a
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet gazdasági mutatóira – a volt tagok részére a részjegy
névértéke (1.000 HUF) került kifizetésre (visszautalásra), a testületi döntést követően,
azonnal.
A volt tag és a Nyugdíjas Szövetkezet között fennálló megbízási viszony (tagi megállapodás)
a tagsági jogviszony megszűnésének napjával – kilépés esetén közös megegyezéssel –
megszüntetésre került.
- 2020-ban és 2021-ben új szövetkezeti tag felvételére nem került sor.
A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek 2020. december 31-én 69 fő tagja volt, amelyből
12 fő dolgozott eseti megbízási szerződés alapján.
A Szövetkezetnek 2021. május 06. napján 23 fő tagja volt, amelyből 9 fő dolgozott eseti megbízási
szerződés alapján.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a veszélyhelyzet
során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
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 előző közgyűlése óta történt tagsági jogviszony megszűnésről és tagfelvételről szóló
tájékoztatót.
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