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43. 
Az adóeljárásról és az adóügyi adminisztrációról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 80/2002., 84/2002. – javítás, 23/2003. – javítás, 70/2003., 55/2004., 61/2005., 85/2005 – más 
törvény, 62/2006. – más törvény, 63/2006. – más törvény javítása, 61/2007., 20/2009., 72/2009. – más 
törvény és 53/2010. szám) 162. szakaszának 4. bekezdése, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) 21. szakasza 1. 
bekezdésének 3. pontja alapján a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a közigazgatási 
ügyekben illetékes miniszter jóváhagyása alapján meghozza a 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
AZ ADÓFELÜGYELŐK ÉS ADÓVÉGREHAJTÓK SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYÁRÓL 

1. szakasz
Ezzel a szabályzattal megállapítjuk a helyi adóigazgatási osztályban (a továbbiakban: osztály) dolgozó 
adófelügyelők és adóvégrehajtók szolgálati igazolványa kiadásának módját, az igazolvány színét, 
formáját, alkotórészeit és formanyomtatványát, valamint a kiadott igazolványok nyilvántartásának 
módját. 

2. szakasz
A jelen szabályzat 1. szakaszában leírt igazolvány téglalap alakú, 7 x 9 cm méretű formanyomtatványon 
kerül nyomtatásra, 8 x 10 cm méretű kétrészes borítóba helyezve, melynek mérete szétnyitva16x10 cm. 

3. szakasz
Az igazolvány borítója sötétszürke színű kemény bőrkötésben készült. 

4. szakasz
Az igazolvány formanyomtatványának bal oldalán fent a község elnevezését – Zenta község, Községi 
Közigazgatási Hivatal, Helyi adóigazgatási osztály, alatta pedig az alábbi feliratot tartalmazza: 

– „Az adófelügyelő szolgálati igazolványa”, illetve
– „Az adóvégrehajtó szolgálati igazolványa”.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett elnevezés és a felirat alatt a bal sarokban található a 2,5 x 3 cm 
méretű színes fénykép helye. 
A fénykép jobb oldalán van Zenta község címere, alatta pedig az igazolvány nyilvántartási számának 
bejegyzésére szolgáló hely. 
A fénykép alatt található az adófelügyelő, illetve az adóvégrehajtó saját kezű aláírására szolgáló hely, 
családi és utóneve, továbbá személyi száma. 

5. szakasz

Az igazolvány formanyomtatványának jobb oldala a „MEGHATALMAZÁS” címet, alatta pedig az 
alábbi szöveget tartalmazza: „Az adófelügyelő, illetve adóvégrehajtó  munkájának végzése közben 
jogosult arra, hogy az adóeljárásról és adóadminisztrációról szóló törvénnyel, egyéb adóval kapcsolatos 
előírásokkal, valamint az állami közigazgatásról szóló törvénnyel előírtak szerint járjon el. 

A meghatalmazás szövege alatt található a kiadás helye és kelte, a pecsét helye és a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének aláírására szolgáló hely. 

6. szakasz
Az igazolványt szerb nyelven cirill írással adjuk ki, és tartalmazza az azonos magyar nyelvű és írású 
szöveget is. 
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7. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője határozattal állapítja meg a felügyelő és a végrehajtó 
igazolványának nyilvántartási számát, és dönt az igazolvány kiadásáról. 
A nyilvántartási szám négy részből áll. Az első és a második rész az osztályt, a harmadik és a negyedik 
pedig a szolgálati igazolvány tulajdonosának személyazonosító számát jelöli. 

8. szakasz
A jelen szabályzat 4. és 5. szakaszában említett igazolvány formanyomtatványa világosszürke papíron 
kerül kidolgozásra. 

9. szakasz
Amennyiben a felügyelő, illetve a végrehajtó igazolványa megsérül, elveszik vagy egyéb történik vele, a 
felügyelő, illetve a végrehajtó köteles erről azonnal tájékoztatni a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjét, aki határozatot hoz az igazolvány érvénytelenítéséről. 
A felügyelő, illetve a végrehajtó köteles visszaadni az igazolványt: 
– munkaviszony megszűnése vagy
– más munkahelyre való beosztása esetén.
Az igazolványok kiadásáról, cseréjéről és érvénytelenítéséről a személyzeti-káderügyekben illetékes 
osztályban vezetnek nyilvántartást. 

10. szakasz
Az összehajtott igazolvány borítója és a nyomtatott része a jelen szabályzat csatolmányaként került 
nyomtatásra, és a szabályzat alkotórészét képezi. 

11. szakasz
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT 
ZENTA KÖZSÉG 
Községi Közigazgatási Hivatal 
Szám: 110-2/2011-IV             Szarvák Baráti Erika okl. jogász s. k., 
Kelt:        a  Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 
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ОПШТИНА СЕНТА 
ZENTA KÖZSÉG 
Општинска управа 

Községi Közigazgatási Hivatal 

       Грб 
Општине Сента 

ПОРЕСКИ  ИЗВРШИТЕЉ 
ADÓVÉGREHAJTÓ 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY 

ОПШТИНА СЕНТА - ZENTA KÖZSÉG 
Општинска управа - Községi Közigazgatási 

Hivatal 
Одељење за локалну пореску 

администрацију - Helyi adóigazgatási 
osztály 

Службена легитимација 
ПОРЕСКОГ  ИЗВРШИТЕЉA 

AZ ADÓVÉGREHAJTÓ 
Szolgálati igazolványa 

      Грб 
 Општине Сента 

Фотогр. 2,5 x 3 cm 
 _____________________ 

       Рег. број – Nyilv. szám 
____________________________________ 

Име и презиме – Család- és utónév 
____________________________________ 

 ЈМБГ – Személyi szám 

ОВЛАШЋЕЊЕ - MEGHATALMAZÁS 

Порески  извршитељ у обављању 
пореске контроле овлашћен је да 
предузима радње и мере прописане 
Законом о пореском поступку и 
пореској администрацији, другим 
пореским и са њим повезаним 
прописима и Законом о државној 
управи. 
Az adóvégrehajtó munkájának végzése 
közben  jogosult arra, hogy az 
adóeljárásról és adóadminisztrációról 
szóló törvénnyel, egyéb adóval 
kapcsolatos előírásokkal, valamint az 
állami közigazgatásról szóló törvénnyel 
előírtak szerint járjon el. 

 ______________,        Начелник ОУ, 
      (Место) 
___________ М.П. ________________ 

 (Датум) 


