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E l ő t e r j e s z t é s 
Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2023. január 16-i ülésének  

1. napirendi pontja  

 

Tárgy: Gerjen Község Önkormányzatának 2023. évre a Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból származó 2023. évi támogatási igénye és költségterve  

Döntés: egyszerű többséggel, nyilvános ülésen 

Előadó: Romhányi Károly polgármester   

Melléklet: -  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás az Energiaügyi 

Minisztérium és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. között 

megkötendő többoldalú támogatási szerződés KNPA-ból származó támogatási főösszegéből 

Önkormányzatunk részére lehetőség van támogatási igény benyújtására 2023. január 1. és 

2023. december 31. közötti támogatási időszak vonatkozásában. Az önkormányzat pénzügyi 

stabilitása érdekében a működési költségekhez történő hozzájárulás, végrehajtása szükséges, 

ezért az alábbi támogatási igény benyújtását javaslom: 

 

1.) Működési célú támogatási:   7.563.510,- Ft 

2.) Felhalmozási célú támogatás     0,- Ft  

Mindösszesen:       7.563.510,- Ft,  

A Magyar Közlöny 2022. évi 210. számában megjelent az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2022. évi LXXI. törvény. A módosító törvény tartalmazza a társulások támogatási 

rendszere vonatkozó módosított törvényi szabályokat. Az Atomtörvény 62. § (4) 

bekezdésének új f) pontja szerint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság előzetes állásfoglalásával együtt a miniszter elé 

terjeszti a társulások számára a 10/A. § (2) bekezdése szerint adható támogatás felhasználási 

költségtervét jóváhagyásra. A törvényi rendelkezéseket részletező végrehajtási rendeletek 

elfogadása folyamatban van. A költségterv alapján Gerjen Község Önkormányzata 2023. 

évben 7.563.510 Ft-ot 24. és 25. soron kíván elszámolni egyéb működési, és tájékoztatási, 

ellenőrzési feladatokat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2023. évre szóló KNPA támogatási 

igény benyújtását, mely kapcsán az alábbi határozat javaslatot terjesztem elő: 

 

HATÁROZAT JAVASLAT: 

 

Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2023. (I….) határozata 

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2023. évi támogatási igényről 
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1) Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Gerjen Község 

Önkormányzata a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési 

Társuláson keresztül 2023. évre 7.563.510 Ft támogatási igényt nyújtson be. 

 

2) A támogatásból 7.563.510 forint működési célú támogatást kíván igénybe venni a 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása, Honlap üzemeltetés és a 

Gerjeni Hírforrás kiadványhoz kapcsolódó kiadásokat megjelölve.  

 

3) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási alszerződés megkötésére.   

 

 

Felelős: Romhányi Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: döntés megküldéséért: Lacza Zsolt  

Határidő: 15 nap 

 

 

Romhányi Károly sk. 

polgármester 


