
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 6-i, rendes ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
85/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Reprezentációs Szabályzat elfogadásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Reprezentációs Szabályzatról 
szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatra, valamint annak 
intézményeire (Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Cserkeszőlő, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal) vonatkozó reprezentációs szabályzatot a 
melléklet szerint elfogadta. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Intézményvezetők – helyben 
 - Gazdálkodási csoport – helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 



Reprezentációs szabályzat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  13. 
§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a költségvetési szerv vezetője reprezentációs 
szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) rendezi a reprezentációs kiadások felosztását, azok 
teljesítésének és elszámolásának szabályait. 

 

1. A Szabályzat hatálya 

1.1.  Jelen szabályzat hatálya Cserkeszőlő Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal. 

1.2.  Az intézmények reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának jelen 
szabályzatban nem szabályozott kérdéseire 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény (a továbbiakban: Szja tv.), 

b) a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.)  

előírásai az irányadók. 

 

2. Alapfogalmak 

Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás 
(étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram 
stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó 
dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, 
a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján 
a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. 

Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott 
szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). 

Csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás. 

 

 

3. Alapvető rendelkezések 

3.1.Az Szja tv. 3. § 26. pontja szerinti reprezentációs kiadásnak minősülnek az Önkormányzat és az 
intézmények tevékenységével összefüggően különösen: 

a, intézményvezetők, szervezeti egységek vezetői által szervezett szakmai megbeszéléseken, 
tárgyalásokon, értekezleteken, bizottsági- és testületi üléseken, üzleti érdek, illetve kapcsolatépítés 
keretében  



b, az egyes belföldi rendezvényeken (pl. kitüntetés átadás, falunap, nemzeti ünnep, évforduló, 
önkormányzati rendezvény) 

c, évente egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére szervezett belföldi, 
legfeljebb 3 napos (két éjszaka) közös kirándulás 

d, zártkörű önkormányzati vagy hivatali érdekből szervezett csapatépítést szolgáló rendezvényen 

a reprezentációs keret terhére elszámolható kiadások. 

 

3.2.Az előzőekben felsoroltak nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó 
dokumentumok és körülmények valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme 
akár közvetve is megállapítható. 

 
3.3. Az Szja tv. 3. § 27. pontja alapján üzleti ajándék a viszonosság figyelembevételével adható az 

Önkormányzat vagy intézményei tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai 
kapcsolatok keretében adott ajándék. A természetben adott egyszeri ajándék nem lehet értékpapír, 
biztosítási kötvény, takarékbetét, vásárlási utalvány, nemesfém tárgy. 
 

3.4. Üzleti ajándékozásra az Önkormányzat képviseletében kizárólag a polgármester a Hivatal 
képviseletében a jegyző, a Fürdő és Gyógyászati Központ, valamint a PS ÁMK vonatkozásában az 
intézményvezető jogosult. Az ajándékozás összege az érintett intézmény reprezentációs kiadások 
keretét (továbbiakban reprezentációs keret vagy reprezentációs előirányzat) terheli. 

 
3.5. Ajándéktárgy vásárlásakor a számlára rá kell vezetni: „A vásárlás ajándékozás céljára történt”. 

 
3.6. Reprezentációs keret a reprezentációnak minősülő meghatározott termékek és szolgáltatások 

ellenértékének pénzügyi kerete az Önkormányzat, illetve az intézmények költségvetésébe 
betervezett reprezentációs keretösszeg, amelyet a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával 
a Képviselő-testület fogad el. 

 
3.7. A reprezentációs keret terhére a következők számolhatók el: 

a) üdítőital, ásványvíz 
b) kávé, tea, valamint ízesítői 
c) cukrász áru (édes és sós sütemény), édesség 
d) szendvics és más előre elkészített csomagolt vagy hideg étel 
e) mikulás-csomag 
f) virág 
g) éttermi vendéglátás 
h) alkoholos termék és szeszes ital 
i) élelmiszer nyersanyag 
j) üzleti tárgyalással összefüggő éttermi- és szállás költségek 
k) rendezvényhez kapcsolódó utazás, szállás, szabadidős program költségei 
l) fellépők, zarándokok, prominens személyek részére szállás felajánlása  
m) üzleti ajándék:        -      fürdőbelépő, szállás (ellátással és szolgáltatással, ill. anélkül) 

- tombolaként, ill. nyereményként felajánlott szállás ill. ellátás és 
szolgáltatás 

- ajándékcsomag 
 

 



3.8. A reprezentációs kiadásokkal költség takarékosan kell gazdálkodni 
 

3.9. A reprezentációs kiadási keret felhasználása a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása keretében 
történhet a hatályos Gazdálkodási szabályzat (a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) szerint. 

 
3.10. A reprezentációs kiadásokról, valamint a reprezentációt terhelő adó- és járulékterhekről 

nyilvántartást kell vezetni és a könyvvitelben rögzíteni.  

 

 

4. Reprezentációs kiadások 
 

4.1. A reprezentációs kiadások fedezetét, valamint az ezekhez kapcsolódó adó- és járulékvonzatot az 
Önkormányzat és a Hivatal, illetve az intézmények éves költségvetési rendeletén belül a személyi 
juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzata tartalmazza. 

4.2. A reprezentációs kiadások csak a kifizető, azaz a Hivatal vagy az Önkormányzat, illetve az 
intézmények nevére és címére kiállított számla ellenében számolhatók el (a felajánlott saját 
fürdőbelépők, szállás, ellátás, szolgáltatás kivételével, ugyanis azok feljegyzés alapján számolandók 
el)  

4.3. A reprezentációs kiadások finanszírozására – utólagos elszámolás mellett – előleg igényelhető. A 
kifizetett előleggel az előleget felvevő személy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint 
köteles elszámolni. 
 
 
 

5. A reprezentáció utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség 
 

5.1.  A reprezentáció és az üzleti ajándék juttatás, valamint az azt terhelendő adók, járulékok a Magyar 
Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő jelentéséről a munkaügyi ügyintéző 
gondoskodik. 

5.2.  A reprezentációs kiadásokról olyan nyilvántartást kell vezetni és a bizonylatokat oly módon kell 
kezelni, hogy azokból utólag is megállapíthatók legyenek az adókötelezettségek. 

5.3.  Az 5.2. pont szerinti nyilvántartásból egyértelműen kimutathatónak kell lennie, hogy 
reprezentációról, ajándékozásról, illetve reprezentációnak nem minősülő juttatásról van szó. Az 5.2. 
pont szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a, a reprezentációs esemény vagy az ajándékozási alkalom megnevezését, 
b, az ajándék értékét. 
 
 
 

6. A szervezési és pénzügyi feladatok ellátása 
 

6.1.  A reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat elláthatja Hivatal vezetője, vagy 
az általa kijelölt munkatárs, a szervezési feladatok elláthatók külső vállalkozó megbízásával is.  

6.2. A pénzügyi feladatokat a Hivatal pénzügyi osztálya a jelen szabályzatban meghatározottak 
figyelembevételével köteles ellátni. A pénzügyi feladatok ellátása során ügyelni kell arra, hogy a 
reprezentációval, illetve az Szja tv. alapján nem reprezentációnak minősülő természetbeni 
juttatásokkal összefüggésben az egyes adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
megtörténjen. 



 
7. Dolgozóknak adott csekély összegű ajándék 

 

Évente egyszer adható a dolgozóknak jeles alkalom kapcsán (pl. húsvét, karácsony, nőnap, nyugdíjazás 
stb.), a bruttó minimálbér 10 % -áig adható, adózása a reprezentációval megegyező, egyéb 
meghatározott juttatásnak minősül.  

 
 
 

8. Záró rendelkezések 
 
 

8.1.  A jelen szabályzatot a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
…………………….. számú határozattal elfogadta. 

8.2.  A szabályzat hatályba lépése: ……………………. 

 

Cserkeszőlő, 2022………………….. 

 

…………………..………….……..    ……….…………………………… 

                    Varga Attila      dr. Tóth Dániel 

                   polgármester             jegyző 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat    Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

 

 

………………………….………………..                 ……….………………………..… 

                      Döme Péter Pál         Tóth Krisztina 

                     intézményvezető                   intézményvezető 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ            PS ÁMK Cserkeszőlő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 
2.  

Reprezentációs kiadás terhére elszámolni kívánt összeg 

(felajánlott saját fürdőbelépő, szállás, ellátás, szolgáltatás vonatkozásában) 

 

 

1. Intézmény megnevezése: ……………………………………………………………………… 

 

2. A reprezentációs kiadás  

 -célja,indoka:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

-tárgya: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

    -összege: ……………………………. 

 

    -kedvezményezett neve, címe: 

     …………………………………………………………………….. ………………………… 

 
 

   -keletkezésének időpontja: ……………………………………………………………………. 

 

3. Engedélyező: ………………………………….. 

4. Pénzügyi ellenjegyző: ………………………… 

 

 

Dátum: ………………………...  


