
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 222/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. november 19-ei ülésére 

 
 

Tárgy:      Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. 
kerületi fiókjainak „Ferencváros” név használata iránti kérelme 

 
Előterjesztő:     dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:     Apollónia Aranka, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 

Előzetesen tárgyalja:  
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Cafe Reklám Kft. által képviselt Országos 

Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (továbbiakban: OTP Bank) kérelmet nyújtott be a 

„Ferencváros” név használata iránt. 

A használni kívánt megnevezés az OTP Bank IX. kerületi fiókjainál: „OTP Ferencváros”. 

 

Az OTP Bank nevében eljáró Cafe Reklám Kft. kérelmében a névhasználat célját és módját az 

alábbiak szerint jelölte meg: 

- a névhasználat célja: az OTP Bank országosan úgy kívánja időszakosan, kampány-szerűen 

megkülönböztetni a fiókjait, hogy az OTP megnevezés mellett feltüntetik az adott 

település, településrész elnevezését is, 

- a névhasználat módja: image kampány, óriásplakát és city light plakátokkal. 

 

Az OTP Bank a névhasználatot határozatban időtartamra kéri. A kérelmező kérelemben a 

„Ferencváros” név használatának szabályszerűségéért felelősnek Rutterschmidt Andreát, az OTP Bank 

marketing kommunikációs szakértőjét jelölte meg. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: önkormányzati rendelet) 9. § (2) bekezdése értelmében nem önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok, nem önkormányzati fenntartású intézmények és egyéb társadalmi, tudományos 

szervezetek, valamint természetes személyek részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához 

vagy működésük folytatásához a „Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” 

megjelölés, illetve elnevezés használata engedélyhez kötött. 

 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdésében foglaltak értelmében a névhasználatot a Képviselő-testület 

engedélyezi. 

 

Az önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése értelmében a kiadott engedély érvényessége szólhat: 

 a) a tevékenység folytatásának időtartamára; 

 b) meghatározott időpontig történő felhasználásra; 

 c) egy alkalomra; 

 d) határozatlan időre. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, 

és a névhasználati kérelemmel kapcsolatban hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2015. november 4. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (székhelye: 1054 Budapest, Nádor u. 16., 

cégjegyzékszáma: 0110-041585, adószáma: 10537914-4-44, képviseli: Nagy Zoltán Péter marketing 

és kommunikációs igazgatóság, marketing vezető) IX. kerületi fiókjai részére visszavonásig, de 

legfeljebb a banki tevékenység folytatásáig engedélyezi a „Ferencváros” név használatát. 

A használat engedélyezett célja: Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. kerületi 

fiókjai nevének használata során a „Ferencváros” név feltüntetése. 

A használt megnevezés: „OTP Ferencváros”. 

 

Határidő: 2015. november 19. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


