
Tisztelt Ebtartók! 

Az állatvédelmi törvény alapján az önkormányzat három évente legalább egy alkalommal 

kötelező ebösszeírást végez. A legutóbbi ebösszeírás 2018 júliusában zajlott, így idén nyáron 

ismét aktuálissá vált a feladat, ezért 2021. július 1-31. között az önkormányzat a Balkány 

közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 

formanyomtatvány beszerzése az ebtartó kötelessége! Egy nyomtatványon egy ebet lehet 

bejelenteni, ezért kérjük, hogy a nyomtatványt a szükséges darabszámban szerezzék be! 

Az adatlap elérhető a Balkányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, illetve 

letölthető az önkormányzat honlapjáról. 

Az ügyfélkapuval rendelkező ebtartók a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon elérhető 

nyomtatványon is megtehetik a bejelentést. (Ügyindítás menü – ágazat: általános vagy egyéb 

igazgatási ügyek, ügytípus: ebnyilvántartás.) 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 

7.30-13.30) személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a 42/561-000 

telefonszámon kérhető. 

 Az ebösszeíró adatlapot az alábbi módokon lehet benyújtani: 

 

- személyesen vagy postai úton a Balkányi Polgármesteri Hivatal, 4233 Balkány, Rákóczi u. 

8. sz. alatti címre, 

- az e-papír szolgáltatás használatával a https://epapir.gov.hu/ internetes portálon keresztül 

- a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon elérhető űrlap beküldésével 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. július 31. 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:  

 négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, 

amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy 

szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 

 az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a 

központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi 

nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. 

 az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett 

változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. 

 az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát 

a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. 

 az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló 

kormányrendelet alapján - minimum 30 000 Ft pénzbírság.  

Együttműködését köszönöm! 

           dr. Tóth János 
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