Küldöttközgyűlés összehívása
Időpont: 2021. május 20. (csütörtök) 1000 óra
Helyszín: ZOOM alkalmazás
Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontokkal és szintén ZOOM alkalmazáson keresztül
kerül sor a Küldöttközgyűlés megtartására:
Időpont: 2021. május 20. (csütörtök) 1015 óra.
Helyszín: ZOOM alkalmazás
Napirendi pontok:
1. a.) Az OTP Nyugdíjpénztár 2020. évi éves beszámolója
b.) Az OTP Alapkezelő Zrt., vagyonkezelő 2020. évi éves teljesítményéről szóló
beszámoló
2. Az OTP Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa új tagjainak megválasztása, díjazásuk
megállapítása
3. Az OTP Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottság új tagjainak és új elnökének
megválasztása, díjazásuk megállapítása
4. Alapszabály módosításának elfogadása
5. Egyéb
Figyelemmel a, világon végig söprő pandémiás helyzet okán a Magyar Kormány által kibocsátott a
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) számú kormányrendeletben foglalt
rendelkezésekre, valamint a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő
rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22) Kormányrendelet 1.§
11. pontjában írt rendelkezésekre, amelyek lehetővé tették, hogy a jogi személyiséggel rendelkező
gazdálkodó szervezetek testületi üléseiket hírközlő eszközök igénybevételével vagy távszavazás
útján valósítsák meg, továbbá szem előtt tartva a 2020. tavaszán és őszén on-line módon megtartott
testületi üléseken és Közgyűlésen szerzett pozitív tapasztalatokra; az OTP Nyugdíjpénztár az
Igazgatótanács döntése alapján úgy határozott, hogy az egészségmegóvás érdekében az ülésre
vonatkozó meghívóban rögzített részletes eljárási szabályok betartása mellett a Nyugdíjpénztár
soron következő Küldöttközgyűlésének megtartását ismételten digitális útra tereli.
Ezen lehetőséggel élve az ülés valós idejűnek minősül.
A hivatkozott, veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) számú
kormányrendelet 3. § (4) bekezdése és az azt hatályában fenntartó 80/2021 (II.22.)
Kormányrendelet alapján a nyilvánosság kizárt, amely jogszabályi rendelkezések értelmében a
Közgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele (Öpt. 22.§ (1) §) nem lehetséges.
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