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a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának

202l. november 16-i r,;ndkívüli üléséről

Helvszín:

Strigonium Zrt, szél<helye (2:i00 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.)

Jelen vannak:

d;".th Tűr"

v ezérigazgató, Strigoni um Zrt.
Farkasné s tiglmayer Gr éta je gy zőkönywezető, st.ri gon ium zrt.

A Felüeyelő Bizottság taeiai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja,
Eck András, a Felügyeló Bizottság tag|a,
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tag|a

Pr. Alberti Péter elnök az ülést 14:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő
Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetéséreFarkainé Stiglmayer
Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítéséreEck Andrást llérte fel.
Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett,
A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:
1,

l

I 820
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1./ l8201/6

hely rajzi számú telek c sere (kamionparko ló)

helvraizi számú telek csere (kamionparkoló)

AYezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot telek csere íargyában, A Strigonium
Zrt. tulajdonában álló l 8201/ 6 helyrajzi számúteleket cserélnéa Társaság, azBsztergom Varos
Önkormanyzal, tulajdonában álló ZOllltSZ hrsz-íl ingatlan egy részére.A Vezérigazgatő űr
ismertette, az elkészült értékbecslésta |820|16 helyrajzi számú telekről. A jeienlévő
kéPviselők, mint Felügyelő Bizottsági tagok ismerik az 20377132 hrsz-ú ingatlan
értékbecslését.
Felügyelő Bizottság tagjai egyetértenek a cserével.

A FelÜgyelő Bizottság 4 (négy) igen
( 1 1.

1

6) számú hatfuozatát:

114/2021.

A

(1 1.1ó.)

szavazattal, egyhangúrlag meghoáa

az alábbi lt4l2021.

számú Felügyelő Bizottsáei h:úározatz

FelÜryelő Bizottság a tulajdonosnak elfogardásra javasolja az előterjesztós tárgyát
képző csereszerződ ést.
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Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a je,gyzőkönyvet
tagnak ós a llulajdonosnak is.

minden Felügyelő Bizottsági

EgYéb kérdés,észrevételnem hangzott el, így a llelügyelő Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottsá1; ülésétberekesáette.
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