Bérgarancia támogatás

Eljáró hatóság megnevezése:

SMKH Foglakoztatási Főosztálya

Illetékességi területe:

Somogy megye

Elérhetősége:

7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

Telefon:

82/505-504

E-mail:

foglalkoztatas@somogy.gov.hu

Eljáró ügyintéző neve, beosztása:

Faragó László
munkaerő-piaci szakügyintéző

Ügyfélfogadás helye:

7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő:

13.00-16.00 óra

Kedd, szerda, csütörtök:

8.00-12.00 óra

Péntek:

8.00-10.00 óra

Telefonszám:

82/505-510

Fax:

82/505-546

E-mail:

farago.laszlo@somogy.gov.hu

A kérelem benyújtása
A bérgarancia támogatás a felszámolónak vagy meghatalmazottjának a Bérgarancia Alapról szóló
1994. évi LXVI. törvény szerint kitöltött formanyomtatványon valamennyi előírt mellékletet becsatolva
egy eredeti példányban kell benyújtania.
Az eljárás illetéke
Illetékmentes.

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550
E-mail: foglalkoztatas@somogy.gov.hu Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy vagy www.munka.hu

A támogató a támogatásról a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül határozattal dönt, a
támogatás nyújtása esetén a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből történő átutalásáról. A támogatás kamatmentes.
A támogató köteles a támogatást megállapítani és a megállapított támogatást átutalni, ha a
gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem a törvényben foglaltaknak megfelel. Ettől eltérően a
támogatást mérlegelési jogkörben állapítja meg, amennyiben a felszámolási eljárás kezdetétől egy év
eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette a
törvényben meghatározott maximális mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó
átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott
egyéb feltételei fennállnak.
Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése
A támogató a támogatásról a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül határozattal dönt,
támogatás nyújtása esetén a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből történő átutalásáról. A döntés kézbesítése postai úton,
tértivevénnyel történik.
Jogorvoslat
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
szerint.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
Kérelem és a törvény szerint előírt kötelező mellékletek egy eredeti példányban, felszámolást
elrendelő jogerős végzés másolata, bírósági végzés a felszámoló szervezet kijelöléséről, felszámoló
biztos aláírási címpéldányának/aláírási mintájának másolata, a követelés jogalapját és mértékét
igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, nyilatkozat arról, hogy a felszámolás alatt álló szervezet
milyen típusú vállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény szerint. Az eljárás illetékmentes.
Ügyfajta intézését segítő útmutató és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény melléklete tartalmazza a kérelem és hozzá
tartozó mellékletek mintáját, ügyfajta intézését segítő felhasználói kézikönyvet, kérelmezők számára.
Formanyomtatvány a határozat, a feladási összesítő.
Az ügyfajtához tartozó igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: ügyfél által
igénybe vehető elektronikus program elérhetősége: http://tea.munka.hu, ügyintéző által
használandó felület: https://tea.munka.hu/NMH.TEA.Web/BelsoLogin.aspx , valamint ügyintéző által
kötelezően használandó programok: IR, FPIR.
Alkalmazandó jogszabályok
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
Az ügyfelet megillető jogok, kötelezettségek
A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem
benyújtásának időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben kell
visszafizetnie.
a támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. napon,
illetve, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási
zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé.
Jogorvoslati jog a Ket. szerint alakul.

