
1.számú melléklet 
 Tárgyi eszközök listája 

 
Mennyiség MEGNEVEZÉS 

1 db 81 leltári számon lévő szekrény 

1 db 81 leltári számon lévő szekrény  

2 db 157 leltári számon lévő polcos szekrény 

 

1 db 157 leltári számon lévő polcos szekrény 

1 db 157 leltári számon lévő asztal 

1 db 157 leltári számon lévő fiókos szekrény 

2 db 157 leltári számon lévő polcos szekrény 

1 db 392 leltári számon lévő  konyhai étkező asztal és 4 db szék  

1 db 530 leltári számon lévő  konyhabútor  

 

1 db 104-138 leltári számon lévő polcos szekrény  

 

1 db 157 leltári számon lévő  asztal és 1 db görgős  szekrény  

1 db 104-138 leltári számon lévő szekrény  

1 db 104-138 leltári számon lévő szekrény  

1 db 104-138 leltári számon lévő polcos szekrény  

1 db 157 leltári számon lévő asztal és 1 db görgős  szekrény  

 

1 db 104-138 leltári számon lévő polcos szekrény  

2 db 38-43 leltári számon lévő polcos szekrény  

 

1 db 38-43 leltári számon lévő szekrény  

 

1 db 158-167 leltári számon lévő szék  

 

1 db 91 leltári számon lévő szekrény  

 

1 db 133-138 leltári számon lévő tárgyaló szék  

1 db 72 leltári számon lévő asztal  

5 db 133-138 leltári számon lévő tárgyaló szék  

2 db 390-391 leltári számon lévő polcos szekrény  

1 db 158-167 leltári számon lévő szék  

1 db 157 leltári számon lévő asztal  

1 db 61 leltári számon lévő szék  

 

2 db 91 leltári számon lévő szekrény  

1 db 91 leltári számon lévő szekrény  

1 db 133-138 leltári számon lévő tárgyaló szék  

1 db 79 leltári számon lévő asztal  

 

1 db 100 leltári számon lévő fiókos szekrény  

 

1 db 100 leltári számon lévő fiókos szekrény  

 

 Sötétítő szalag függönyök  

1 db tárgyaló asztal  



1.számú melléklet 
 Tárgyi eszközök listája 

 
5 db 72-79 leltári számon lévő  szék  

4 db 72-79 leltári számon lévő  szék  

3 db mennyezeti lámpa  

1 db 447 leltári számon lévő. hűtő, emeleti konyha  

4 db görgős szék  

 

 


