Félagsþjónusta Norðurþings
Ketilsbraut 7-9 640 Húsavík Sími: 464-6100 nordurthing@nordurthing.is

Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning
Samkvæmt reglum Norðurþings um sérstakan húsnæðisstuðning, sbr. 2. og 3. mgr.
45. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Umsækjandi:
Nafn:							Kennitala:
Lögheimili:				

		

Póstnúmer:

Staður:

Netfang:						Sími/gsm:
Banki: 			Höfuðbók:			Reikningsnúmer:
Ef greiða á beint til leigusala:
Nafn leigusala:					Kennitala:
Netfang:						
Banki: 			Höfuðbók:			Reikningsnúmer:
Aðrir heimilismenn:
Nafn:							Kennitala:
Nafn:							Kennitala:
Nafn:							Kennitala:
Nafn:							Kennitala:

Ég/við undirritaður/undirrituð sæki/sækjum hér með um sérstakan húsnæðisstuðning hjá Norðurþingi.
Ég/við heimila/heimilum að aflað verði þeirra upplýsinga og gagna sem nauðsynlegar eru vegna
umsóknarinnar frá opinberum aðilum s.s. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS), skattyfirvöldum,
Þjóðskrá Íslands, Vinnumálastofnun, Tryggingarstofnun, Lánasjóði íslenskra námsmanna og
sýslumönnum. Einnig heimila/heimilum ég/við að aflað verði upplýsinga og gagna frá öðrum
aðilum, s.s. viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis og leigusölum
íbúðarhúsnæðis, sem nauðsynlegar eru við afgreiðslu umsóknar. Hið sama á við um öflun nauðsynlegar
upplýsinga frá sambærilegum aðilum erlendis þegar við á. Einnig heimila ég/við, ef greiðsla sérstaks
húsnæðisstuðnings er samþykkt, að heimilt verði að kalla eftir upplýsingum frá framkvæmdaraðila
húsnæðisbóta reglulega varðandi greiðslu húsnæðisbóta og þeim forsendum sem liggja til grundvallar
þeim útreikningi, auk frekari upplýsinga frá framkvæmdaraðila húsnæðisbóta sem nauðsynlegar
eru fyrir útreikning á sérstökum húsnæðisstuðningi. Þá er velferðarsviði heimilt að kalla reglulega eftir
upplýsingum frá skattyfirvöldum og framkvæmdaraðila húsnæðisbóta varðandi tekjur og eignir sem
liggja til grundvallar útreikningi sérstaks húsnæðisstuðning og vegna eignamarka sem sett hafa verið.
Ég/við skuldbind/skuldbindum mig/okkur til að upplýsa félagsþjónustu Norðurþings um allar þær
breytingar sem verða á aðstæðum mínum/okkar og áhrif kunna að hafa á umsóknina/fyrirliggjandi
mat á þörf á sérstökum húsnæðisstuðningi.
Ég/við heimila/heimilum að eldri umsókn mín/okkar um sérstakan húsnæðisstuðning falli úr gildi frá og
með afgreiðslu umsóknar þessarar.

Dagsetning						Undrritun umsækjanda

Fylgiskjöl:
•
•
•

Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings á staðfestu samningareyðublaði (nema leigt sé hjá
Norðurþingi).
Ljósrit af skattframtölum allra þeirra sem lögheimili/aðsetur íbúðinni fyrir síðasta ár,
staðfest af skattstjóra.
Afrit af þremur síðustu launaseðlum

Vinsamlega athugið:
Samkvæmt reglum Norðurþings um sérstakan húsnæðisstuðning þarf umsækjandi að uppfylla
eftirtalin skilyrði:
•
•
•
•
•
•

Réttur umsækjanda til húsnæðisbóta hafi verið staðreyndur.
Umsækjandi á lögheimili í Norðurþingi og er orðinn 18 ára á umsóknardegi.
Leiguhúsnæði skal vera í Norðurþingi
Staða umsækjanda er metin til sex stiga, þar af til tveggja stiga vegna félagslegra
aðstæðna. Mat á aðstæðum er framkvæmt af ráðgjafa í félagsþjónustu Norðurþings.
Samanlagðar tekjur umsækjanda og heimilismanna, eldri en 18 ára, eru undir efri
tekjumörkum skv. 5. gr. reglnanna.
Samanlagðar eignir umsækjanda og heimilismanna, eldri en 18 ára, á síðastliðnu ári
eru ekki hærri en viðmiðunarmörk skv. 6. tl. 3. gr. reglnanna.

prenta út umsókn - skila þarf umsókn bréfleiðis eða koma með til Félgasþjónustu Norðurþings
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