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2005. évi	törvény
az atomenergiáról szóló 1996 . évi CXVI. törvény módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Törvény (a továbbiakban : Atv.) 10. §. (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az Atomerőmű, valamint a radioaktív hulladékok tárolójának és a kiégett fűtőelemek
átmeneti és végleges tárolójának engedélyese a létesítmény, illetve a létesítmény létesítését
szolgáló telephely kiválasztási kutatások környezetében lévő települések lakosságának
rendszeres tájékoztatása érdekében elősegíti önkormányzati ellenőrzési és információs
társulások létrehozását. A megalakuló társadalmi ellenőrzési és információs társulásoknak,
továbbá az itt létrejövő területfejlesztési önkormányzati társulásoknak, valamint az érintett
települési önkormányzatoknak az engedélyes támogatást adhat - a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból is - amely tájékoztatási, működési, terület- és településfejlesztési célokra
használható fel ."

2. §.

Az Atv. 67. §-a a következő n) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza .-]
„n) az Atomerőmű, valamint a radioaktív hulladékok tárolója és a kiégett fűtőelemek átmeneti
és végleges tárolója, illetve ezen létesítmények létesítését szolgáló telephely-kiválasztási
kutatások környezetében lévő települések lakosságának rendszeres tájékoztatása érdekében
létrejött önkormányzati ellenőrzési és információs társulások, továbbá az itt létrejövő
területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a társulásokat alkotó önkormányzatok, a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó, támogatásainak szabályait, figyelemmel a
10. § . (4) bekezdésében foglaltakra .

Képviselői önálló indítvány



Ez a törvény a kihirdetését követő 3 . napon lép hatályba.

Indokolás

Az Atomerőmű, illetve a radioaktív hulladéktárolók környezetében élő lakosság
többletterheket vállal társadalmi feladatok megoldásában, ezért méltányos, hogy a
rendelkezésre álló források felosztásánál az érintettek többletforrásokhoz jussanak . Ezen
forrásokat nem csak tájékoztatásra és ellenőrzésre használhassák az érintettek, hanem
településeik és térségük fejlesztésére is fordíthassák . A módosító javaslattal a támogatások
felhasználásának lehetősége és a kedvezményezetti kör megfelelő mértékben kitágításra kerül,
ami az adott létesítmény társadalmi elfogadottságát nagymértékben javítja .

Budapest, 2005. november 2 .

3 . §.

Dr. Wekler Ferenc
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