
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Kelet Galéria Kft. 2013. július 11. napjától bérlője a Kulturális Városközpont területén             
lévő Budapest XI. ker. Bartók Béla út 29. szám alatti társasház 30. számú albetétében              
nyilvántartott 188 m2 (földszint 102 m2, galéria 86 m2) alapterületű, utcai bejárattal            
rendelkező nem lakás céljára szolgáló helyiségnek, melyben könyvcserélő kávézó és galéria           
működik. A szerződése 2017. június 1. napjától kiegészítésre került a franciaudvarból           
megközelíthető alagsori 48,67 m2 alapterületű rossz műszaki állapotú helyiséggel 

Bérleti díj 192.043,-Ft/hó, közös költség 35.319,-Ft/hó nagyságú. 

A bérlő a nyáron bérbe vett helyiséget szeretné felújítani. Első lépésként a portált melyet az               
Önkormányzat által felújított helyiséggel azonos anyagból (fa) és színben tervezik.          
Következő lépésként a belső tér kialakítását tervezik. A raktár funkció megtartása mellett, -             
melyet függönnyel választanak el a közönség által látogatott területtől – színpadot, nézőteret            
és könyvespolcot helyeznének el. Az utcai bejáratú helyiség galéria részén új könyvespolcot            
és kárpitozott padot szeretnének kialakítani. Anyagi lehetőségeik miatt a teljes átalakítás           
időpontja még bizonytalan. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelem ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 

  
Budapest, 2017. augusztus 30. 
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