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51/2018 SZÁMÚ HATÁROZAT  

RAPOLTI LASZLÓ  helyi tanácsosi  mandátumának igazolásáról  

 
 
         Figyelemebe véve Vetés község helyi tanácsának a 2018., október 30-i 48-as számú 
határozatát, amelyben Vetés község helyi tanácsa tudomásul veszi az ALDE helyi 
tanácsosának Pascu Vasile Sorin-nak a lemondását és tanácsosi mandátumának 
megszűnését; 
          Kielemezve az ALDE Szatmár megyei pártszervezetének 48/16.05.2017  számú 
átiratát, amely Vetés község polgármesteri hivatalában a 2818/2017 -es iktatószámon lett 
bejegyezve, és amelyben igazolást nyert, hogy az ALDE tanácsosi listájának a 2016., 
júniusi helyhatósági választásokon a pót- helyen  RAPOLTI LASZLO az ALDE tagja, 
továbbá a Vetés községi Körzeti Választási Iroda jegyzőkönyvének tartalmát, amely rögzíti 
a helyhatósági választások végeredményeit, valamint RAPOLTI LASZLO úr beleegyezését, 
a megüresedett helyi tanácsosi mandátum átvételére;  
 Összhangban a 393/2004-es számú törvény 6-os cikkely (2) bekezdése alattiakban 
foglaltakra, a helyi tanácsosok jogállására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 31-es valamint a 45-ös cikkely (1)- es számú bekezdése 
alattiakban foglalt jogosultságok alapján; 

Vetés község Helyi Tanácsa, a 2018., november 28-i rendes ülésén, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 

1. Cikkely Igazolja RAPOLTI LASZLO az ALDE tagjának a helyi tanácsosi 
mandátumát, aki mandátumának gyakorlását 2018., november 28-tól, az eskütételt 
követően kezdi meg. 
 

2. Cikkely   RAPOLTI LASZLO tanácsos átveszi PAŞCU VASILE SORIN helyét a Vetés 
község helyi tanácsa keretében gyermekvédelmi, ifjúsági, sport, munkaügyi és 
társadalomvédelmi, egészség- és családügyi szakbizottságban. 
 

 
 
 
 



 
 
 

3. Cikkely   Jelen határozat rendelkezéseit tudomására hozzák Rapolti László tanácsos 
úrnak, Vetés község polgármesterének és Szatmár megye Prefektusi 
Intézményének. 
 

 

VETÉS 2018., november 28-án. 
 

 

 

 

 

      Üléselnök,                                         Ellenjegyzem, 
      KIS ETELKA                                      Anca-Maria Pop jogász  
                községi jegyző. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. és 
98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Hivatalban levő tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, mellette 
szavazók száma – 13, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 1 
 

 
 
 


