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Grindavíkurbær

Hvað er sótt um:

Ástæða umsóknar:

 

 

  

1. Umsókn

2. Persónuupplýsingar

Nafn umsækjanda         Kennitala

Nafn maka / sambúðaraðila        Kennitala             

Heimilisfang                                                                     Lögheimili

Ríkisfang      Hjúskaparstaða   

Sími/GSM     Netfang

    Börn yngri en 18 ára á heimilinu   Kennitala    Skóli

Eigin íbúð Almenn leiguíbúð Framleiguíbúð Húsnæðislaus Þjónustuíbúð

Leiguíbúð bæjarins Áfangaheimili Dvelur á stofnun Dvelur hjá ættingjum  Dvelur hjá öðrum

Annað - hvað?    Fjöldi herbergja

 

Nafn leigusala

Starf umsækjanda:

Starf maka / sambúðaraðila:

Heildartekjur umsækjanda:     Þennan mánuð:   Síðastliðinn mánuð:

Heildartekjur maka / sambúðaraðila:     Þennan mánuð:   Síðastliðinn mánuð:

Aðarar tekjur heimilisins: 

4. Atvinna / staða

5. Tekjur

3. Húsnæði

Framfærsla Heimildargreiðslur

Móttekið dags.:

Starfsmaður:



Grindavíkurbær

Undirskrift maka / sambúðaraðilaUndirskrift umsækjanda

6. Önnur réttindi

Athugið að fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er skattskyld. Ef fjárhagsaðstoð er veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hálfu 
umsækjanda þá er hún endurkræf. Neiti umsækjandi að veita framangreindar upplýsingar stöðvast afgreiðsla umsóknar.
Ég votta með undirskrift minni að allar upplýsingar sem ég veiti í sambandi við umsókn þessa eru réttar og að starfsfólki Félagsþjónustu 
Grindavíkur er heimilt að afla sér nánari upplýsinga um mína hagi. Einnig skuldbind ég mig til að gera grein fyrir þeim breytingum sem 
kunna verða á högum mínum og / eða varðandi þær upplýsingar sem ég gef í sambandi við þessa umsókn.
Mér er einnig kunnugt um að allar þær upplýsingar sem ég hef gefið verða skráðar í tölvu ásamt öðrum þeim upplýsingum sem starfs-
menn Félagþjónustu Grindavíkur kunna að afla sér.

Athygli er vakin á því að samkvæmt 33. gr. reglna um fjárhagsaðstoð Félagsþjónustu Grindavíkur, þá er fjárhagsaðstoð veitt 
á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi skjólstæðings, er ávallt endurkræf. Mál er varðar vísvitandi rangrar upplýs-
ingagjafar af hálfu skjólstæðings skal að öllu jöfnu vísað til lögreglu.

   

7. Annað sem umsækjandi óskar að taka fram

Fylgiskjöl:
1. Umsókn um fjárhagsaðstoð skal fylgja útskrift úr staðgreiðsluskrá Ríkisskattsstjóra (hjá sýslumanni)
2. Launaseðill síðasta mánaðar, greiðsluáætlun TR eða greiðsluseðill Vinnumálastofnunar
3. Skattkort

   

Nei  Já          Annað - hvað?  

Hefur umsækjandi kannað rétt þinn til annara bóta?:

Banki       Höfuðbók Reikningsnúmer Eigandi reiknings   Kennitala

Atvinnuleysisbætur  Endurhæfingarlífeyrir           Örorkulífeyrir   Sjúkrasjóður stéttarfélags      Sjúkradagpeningar TR 


