2. melléklet
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az újszülött gyermekes családok megajándékozásáról

módosította:
27/2018.(XI,30) önkormányzati rendelet

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet célja a gyermeknevelés támogatása az újszülött gyermekes családok
megajándékozásával.
2. § A rendelet szerinti ajándék, a KÉPMÁS Magazin féléves előfizetését az a család kapja:
a) akiknek gyermekük megszületett,
b) a gyermek születése időpontjában az anya vagy az apa lakóhelye és a tényleges
tartózkodási helyük Eger város közigazgatási területén van és
c) az előfizetés igényléséről írásban nyilatkoztak.
2/A. § A rendelet szerinti „újszülött csomag”-ot az a család kapja:
a) akiknek 2018. december 31. után gyermekük születik, és
b) a gyermek születése időpontjában az anya vagy az apa lakóhelye Eger város
közigazgatási területén van, vagy az adott egri védőnői körzetben
lakcímmel nem rendelkező, de életvitelszerűen a körzetben tartózkodó
gyermek esetében a védőnői ellátást a területi védőnői ellátásról szóló
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján veszik igénybe.
3. § A KÉPMÁS Magazin előfizetés és az „újszülött csomag” a személyi
jövedelemadódóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (3) bekezdés c) pontja
szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.
4. § (1) Az előfizetése iránti igényt a család a területi védőnő útján kérheti.
(2) Az igénylést a Védőnői Szolgálat juttatja el a Polgármesteri Hivatalba.
4/A. § Az „újszülött csomag” a Védőnői Szolgálat közreműködésével kerül a
családokhoz a gyermek születése utáni első 3 hónapon belül.
5. § Amennyiben a KÉPMÁS Magazin előfizetés jogosultságot megalapozó egri
lakóhely az előfizetés időtartama alatt megszűnik, azt a jogosult, vagy a Védőnői
Szolgálat bejelenti a Polgármesteri Hivatalban.
6. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait a hatálybalépését követően született gyermekek családja esetén
kell alkalmazni.
Eger, 2017. március __.
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