I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezése
Hivatalos név (teljes név)
Székhely
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi
esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy
hálózatkijelölő számmal)
Központi elektronikus levélcím
A honlap URL-je
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Az ügyfélszolgálati köztisztviselő:
Az ügyfélfogadás rendje

Megjegyzés
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal
Pilisszentkereszt
2098, Pilisszentkereszt, Fő út 12.
06-26-547-500
06-26-547-501
mlynky@t-online.hu
www.pilisszentkereszt.hu
Ügyfélszolgálati szám: 06-26-547-500
Ügyfélfogadás helye: 2098, Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Berecz Miklósné
Licsikné Sipos Enikő
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
H: 8.00-12.00; 13.00-18.00
K: - nincs ügyfélfogadás
SZ: 8.00-12.00; 13.00-16.00
Cs: - nincs ügyfélfogadás
P: 8.00-12.00
Ebédidő: 12-13.00

Adat megnevezése
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv
esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése,
hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím,
elektronikus levélcím)

Megjegyzés
Polgármester: Peller Márton
Tel: 06-26-547-501
Alpolgármester: Mikusik Gábor
Jegyző: Baranyák Szilvia
Tel: 06-26-547-500
Képviselők http://www.pilisszentkereszt.hu/kepviselo-testuelet

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)

A szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei (az
előzőekben részletezve)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezése
Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó 2098, Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye,
Tel: 06-26-347-530
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím,
elektronikus levélcím)
mlynovi@szlovak-pszkereszt.sulinet.hu
http://www.pilisszentkereszt.hu/ovoda
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
2098, Pilisszentkereszt, Forrás u. 7.
Tel: 06-26-347-516
kozossegihaz.pszk@gmail.com
http://www.pilisszentkereszt.hu/koezoessegi-haz

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezése
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv
többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett
közvetlen irányítással rendelkezik

Megjegyzés
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Kiss István ügyvezető igazgató
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel: 06- 36 30 9908-906
pilisiklastromkft@gmail.com
http://www.pilisszentkereszt.hu/pilisi-klastrom-nonprofit-kft

1.4. Lapok
Közzétételi egység: Lapok
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
főszerkesztőjének a neve

Megjegyzés
Pilisszentkereszti Hírforrás
Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Kiadó: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
klastromkft@pilisszentkereszt.hu
2098, Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel: 06- 36 30 321-1850
Szerkeszti: Szerkesztő bizottság
Nyitrai Márta Zsuzsanna

1.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv Pest Megyei Kormányhivatal
felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos 1056 Budapest, Városház u. 7.
neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, Tel: 06-1-235-1700
földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának Fax: 06-1-235-1704
címe
hivatal@kmrkh.hu
www.pmkh.hu
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
lásd fent
szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv Ügyfélfogadás:
felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
H: 8-16.30
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
K: 8-16.30
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
Sz: 8-16.30
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Cs: 8-16.30
P: 8-14.00

