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HELYI HŐSZOLGÁLTATÓ KÖZMŰ GYERGYÓSZENTMIKLÓS 

 Gyergyószentmiklós, Szabadság Tér, 27 szám, Hargita megyei, székhellyel, 

 

 

 

a MUNKAJOGI szabályok alapján, versenyvizsgát hírdet meghatározatlan időtartamra, a következő  

állások betöltésére: 

 

 

- vegyészmérnök – 1 állás, teljes munkaidős; 

- környezetvédelmi mérnök – 1 állás, teljes munkaidős; 

- vízvezeték-szerelő – 3 állás, teljes munkaidős; 

 

1. Versenyszabályzat: írásbeli, szóbeli vizsga / gyakorlati teszt. 

 

2. A beíratkozáshoz szükséges iratok: 

a. A HHK Gyergyószentmiklós-hoz címzett beíratkozási kérelem; 

b. Önéletrajz; 

c. A személyazonosító okmány vagy bármely más, személyazonosságot igazoló dokumentum másolata, 

a törvénynek megfelelően; 

d. A tanulmányokat, szakképzettségeket igazoló diplomák , igazolások másolata; 

e. Bűnügyi nyilvántartás vagy a saját felelősségére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy nincs bűnügyi 

nyilvántartása, amely összeegyeztethetetlenné tenné az állás elfoglalását. 

f. A megfelelő egészségi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet legkésőbb a verseny előtt 6 hónappal 

a pályázó háziorvosa vagy az engedélyezett egészségügyi egységek adtak ki. 

 

3. Versenynaptár: 

a. A jelentkezési iratcsomók benyújtásának dátuma, ideje és helye: 2020. Július 28, 15:00 

óra, a HHK Gyergyószentmiklós Közönségszolgálati Iroda – Virág negyed, 13 tömbház / A / földszint, 

Hargita megye; 

b. Az írásbeli vizsga megszervezésének dátuma, időpontja és helye: 2020. Július 29, 10:00 

óra, Központi Fűtőmű, Temető utca 10 szám, Hargita megye; 

c. A szóbeli vizsga / gyakorlati teszt dátuma, ideje és helye: Központi Fűtőmű, Temető utca 10 

szám, Hargita megye - 2020. Július 29, 12:00 óra; 

d. A versenyvizsga végeredményeinek közzététele: A végleges eredmények 2020. Július 30-án, 

15:00 órakor kerülnek kiközlésre, a HHK Gyergyószentmiklós Közönségszolgálati Irodájában – a Virág 

negyed, 13 tömbház / A / földszint , Hargita megye és a www.gyergyoszentmiklos.ro  honlapon. 

 

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST  NYÚJT -  Erős János, a 0725 659 187 telefonszámon. 

http://www.gyergyoszentmiklos.ro/
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KÖNYVÉSZETI ANYAG 

 

 

  VEGYÉSZMERNÖKNEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKNEK: 

 

1. Az 51/2006 Törvény, a közhasznú közösségi szolgáltatásokról;  

2. A 107/1996 Törvény, a vízről; 

3. A 241/2006 Törvény, víz- és csatornázási szolgáltatásról; 

4. A 65/2007 számú Rendelet, a közvízellátási és csatornázási szolgáltatások árainak / tarifáinak 

megállapítására, módosítására vagy módosítására vonatkozó módszertan jóváhagyásáról; 

5. A 891/2019 számú Rendelet, a vízgazdálkodási engedélyek kiadására, módosítására, 

visszavonására és ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó eljárás és kompetenciák, valamint az 

engedélyköteles műszaki dokumentáció tartalmi normájának jóváhagyásáról; 

6. A 745/2007 számú Határozat, a közüzemi közszolgáltatások területén az engedélyek 

kiadásáról szóló rendelet jóváhagyására; 

7. A 1798/2007 számú Rendelet, a környezetvédelmi engedély kiadására vonatkozó eljárás 

jóváhagyásáról; 

8. A 195/2005 Sürgősségi Kormány Rendelete, a környezetvédelemről; 

9. A 211/2011 Törvény, a hulladékrendszerről. 

 

VíZVEZETÉK-SZERELŐKNEK: 

 

1. A hőmodul műszaki részletei - meghatározás, összetétel; 

2. A SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN hőcserélőkkel kapcsolatos műszaki részletek;  

3. Gyakorlati vizsga, amely bizonyos technikai feladatok elvégzéséből áll. 

 

FIGYELEM! 

 

–A KÖNYVÉSZETI ANYAG letölthető www.gyergyoszentmiklos.ro honlapról;  

 

 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

mérnök Erős János 

https://idrept.ro/00144158.htm
http://www.gyergyoszentmiklos.ro/

