
Képviselő-testületi és bizottsági tagok 

Képviselő-testületi és bizottsági tagok 
A polgármester és az alpolgármesterek jogállására, feladatkörére, valamint a 

képviselő-testület bizottságainak feladataira vonatkozóan a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Öregcsertő Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelete tartalmaz rendelkezéseket. A szervezeti és 

működési szabályzat elérhető az Önkormányzati rendeletek menüpontban az 

önkormányzati rendeletek között. 

Képviselő-testületi tagok 
Öregcsertő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követően 2019. október 

30-án tartotta alakuló ülését. Az öregcsertői képviselő-testület létszáma – a község 

lakosságszámához igazodva – 5 fő, tagja a polgármester és négy önkormányzati 

képviselő. 

Kis-Vén László polgármester főállásban tölti be tisztségét, munkáját társadalmi 

megbízatású alpolgármester segíti: 

Boldoczki Józsefnét a képviselő-testület a tagjai közül választotta a polgármester 

helyettesének. 

Az öregcsertői képviselő-testület tagjainak elérhetőségeiről, a fogadóórák helyéről és 

időpontjáról az alábbi hivatkozáson érhető el információ: 

 

 

Kis-Vén László polgármester 

 

 78/456-190 

 csertopolghiv@tolna.net 

 Fogadóóra időpontja: minden hét hétfői napján 8.00 és 12.00 óra között 

 Fogadóóra helye: 6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141. 

 

 



 

Önkormányzati képviselők 

Boldoczki Józsefné képviselő, alpolgármester 

Fogadóóra időpontja: minden hónap első csütörtökén16.00 és 17.00 óra között 

• 78/456-190 

• csertopolghiv@tolna.net 

• Fogadóóra helye: 6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141. 

Czár Csilla képviselő 

• 78/456-190 

• csertopolghiv@tolna.net 

Herczeg András Gáborné képviselő 

• 78/456-190 

• csertopolghiv@tolna.net 

Paplanos Károlyné képviselő 

• 78/456-190 

• csertopolghiv@tolna.net 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) 

bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően 

minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 

Ez a kötelezettség vonatkozik a polgármesterre is.  

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed a képviselővel közös háztartásban élő 

házastársra, illetve élettársra, valamint gyermekre is. 

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 

önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

A vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság ellenőrzi és tartja nyilván. 



Bizottsági tagok 
A képviselő-testület három fős Ügyrendi bizottságot hozott létre, melyek tagjai 

önkormányzati képviselők. 

Ügyrendi Bizottság 

Elnök: 

Paplanos Károlyné önkormányzati képviselő 

Tagok: 

Czár Csilla önkormányzati képviselő 

Herczeg András Gáborné önkormányzati képviselő 

 


