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REGLUR  
Garðabæjar um félagslegt leiguhúsnæði. 

 
I. KAFLI 

Skilgreiningar, umsóknir og ráðgjöf. 
1. gr. 

Markmið. 
Félagslegar leiguíbúðir eru ætlaðar fjölskyldum og einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð til 

að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra tekna, þungrar framfærslubyrði og/eða annarra félagslegra 
erfiðleika og skulu fjárhags- og félagslegar aðstæður þeirra metnar út frá þeim viðmiðum sem kveðið 
er á um í þessum reglum. 

 
2. gr. 

Lagagrundvöllur. 
Í reglum þessum er kveðið á um útfærslu á þjónustu sem sveitarfélögum er skylt að veita, sbr. 

XII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, með síðari breytingum og 9. gr. laga um 
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 og reglugerð um húsnæðis-
úrræði fyrir fatlað fólk nr. 370/2016, með síðari breytingum. 

 
3. gr. 

Skilgreiningar. 
Með félagslegu leiguhúsnæði í reglum þessum er átt við almennt félagslegt leiguhúsnæði og 

sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. 
Almennt félagslegt leiguhúsnæði er ætlað þeim fjölskyldum og einstaklingum, þ. á m. öldruðum, 

námsmönnum, fötluðu fólki og öðrum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði 
sökum félagslegra aðstæðna, þungrar framfærslubyrði og lágra tekna. 

Sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk er íbúðarhúsnæði sem er ætlað þeim sem ekki eru á 
annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði sökum fötlunar og þurfa umfangsmikla aðstoð og 
stuðning til að geta búið á eigin heimili. 

 
4. gr. 

Umsóknir, fylgigögn og ráðgjöf. 
Sækja skal um félagslegt leiguhúsnæði rafrænt á íbúagátt Garðabæjar/„Mínum Garðabæ“. Fjöl-

skyldusvið annast móttöku og afgreiðslu umsókna. Ráðgjafi fjölskyldusviðs veitir félagslega ráðgjöf 
í tengslum við umsókn um félagslegt leiguhúsnæði. 

Aðeins er heimilt að leggja fram umsókn um eina tegund af félagslegu leiguhúsnæði, hverju 
sinni. Í þeim tilfellum þar sem umsækjandi leggur fram aðra umsókn þar sem sótt er um aðra tegund 
félagslegs leiguhúsnæðis og sú umsókn er samþykkt á biðlista, fellur eldri umsókn sjálfkrafa úr gildi. 
Berist fleiri umsóknir um félagslegt leiguhúsnæði á sama tíma tekur fjölskyldusvið ákvörðun um 
hver þeirra sé samþykkt á grundvelli faglegs mats ráðgjafa og skilyrða reglna þessara. 

Umsókn skal staðfest með rafrænum skilríkjum eða Íslykli eða undirrituð á sérstakt umsóknar-
eyðublað af hálfu umsækjanda eða eftir atvikum lögráðamanni, umboðsmanni eða persónulegum 
talsmanni hans. 

Umsókn skulu fylgja eftirtalin gögn í viðhengi: 
Afrit af staðgreiðsluskrá ríkisskattstjóra yfirstandandi árs og næstliðins árs vegna umsækj-
anda sem og maka/sambúðaraðila. 
Staðfest afrit síðasta skattframtals heimilisfólks. 
Afrit af launa- og/eða bótaseðlum heimilisfólks þriggja síðustu mánaða. 
Afrit af gildandi húsaleigusamningi, ef við á. 
Umsækjandi með tímabundið dvalarleyfi skal leggja fram afrit af dvalarleyfinu. 

Sé sótt um sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk skal einnig liggja til grundvallar: 
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Staðfest fötlunargreining. Með fötlunargreiningu er átt við staðfestingu frá Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins eða öðrum viðurkenndum greiningaraðilum. 
Heildstætt mat stuðnings- og stoðþjónustu Garðabæjar á þjónustuþörf sem unnið er í sam-
vinnu við umsækjanda.  
Mat á stuðningsþörf (SIS) ef það liggur fyrir. 

Með umsókn um félagslegt leiguhúsnæði veitir umsækjandi fjölskyldusviði Garðabæjar heimild 
til að afla gagna frá þeim aðilum sem þar eru tilgreindir, svo sem skattayfirvöldum. Heimilt er, með 
samþykki umsækjanda, að óska eftir ítarlegri upplýsingum og/eða gögnum frá öðrum aðilum á 
meðan á umsóknarferlinu stendur. 

Hafi umsækjandi ekki skilað viðeigandi gögnum til fjölskyldusviðs Garðabæjar innan 30 daga 
frá umsóknardegi er umsókn hans vísað frá. Þetta gildir þó ekki í þeim tilvikum þegar töf á gagna-
skilum má rekja til annarra aðila en umsækjanda. 

Umsækjandi skal upplýsa fjölskyldusvið um allar breytingar sem verða á aðstæðum hans og 
áhrif kunna að hafa á mat á þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði. 

 
II. KAFLI 

Almennt félagslegt leiguhúsnæði. 
5. gr. 

Skilyrði fyrir því að umsókn um almennt  
félagslegt leiguhúsnæði verði samþykkt á biðlista. 

Umsækjandi skal uppfylla öll skilyrði 5. gr. til að umsókn verði samþykkt á biðlista: 
a. Umsækjandi skal vera orðinn 18 ára á umsóknardegi. 
b. Umsækjandi skal eiga lögheimili í Garðabæ. 
c. Gildistími tímabundins dvalarleyfis skal vera að lágmarki 12 mánuðir. 
d. Umsækjandi skal ekki vera eigandi að húsnæði, hérlendis eða erlendis. 
e. Tekjur og eignir umsækjanda fari ekki yfir tekju- og eignamörk sem tilgreind eru í reglugerð 

nr. 1042/2013 um lánveitingar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til sveitarfélaga, félaga 
eða félagasamtaka sem ætlaðar eru til byggingar eða kaupa á leiguhúsnæði, með síðari 
breytingum. Með tekjum er átt við allar tekjur skv. II. kafla laga um tekjuskatt nr. 90/2003 
samkvæmt skattframtali síðasta árs, staðfestu af ríkisskattstjóra, að teknu tilliti til frádráttar 
skv. 1., 3., 4. og 5. tölul. a-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. gr. og frádráttar skv. 31. gr. sömu 
laga. Með eignum er átt við heildareign að frádregnum heildarskuldum, með vísan til 72.-
75. gr. laga um tekjuskatt skv. skattframtali síðasta árs, staðfestu af ríkisskattstjóra 

f. Umsóknir skulu metnar samkvæmt ákveðnum matsviðmiðum, sbr. fylgiskjal 1 með reglum 
þessum. Við lok mats eru reiknuð stig fyrir hvern þátt fyrir sig. Til þess að umsókn verði 
samþykkt á biðlista þarf umsækjandi að vera metinn til að lágmarki eftirfarandi stiga: 
 Einstaklingur/hjón/sambúðarfólk til 5 stiga eða meira. 
 Einstaklingur/hjón/sambúðarfólk með 1 barn til 7 stiga eða meira. 
 Einstaklingur/hjón/sambúðarfólk með tvö börn eða fleiri til 8 stiga eða meira. 

g. Umgengnisforeldri skal leggja fram staðfestan umgengnissamning frá sýslumanni, sbr. 5. 
mgr. 46. gr. barnalaga nr. 76/2003 eða úrskurð sýslumanns um umgengni skv. 47. eða 47. 
gr. a. sömu laga, dómi eða dómsátt, sem sýnir fram á að umgengni sé að lágmarki í 60 daga 
á ári. Þegar svo háttar telst barnið til heimilismanns, sem þýðir að tekjumörk reiknast sam-
kvæmt því og umsækjandi getur óskað eftir viðeigandi stærð íbúðar miðað við fjölda 
heimilismanna. 

h. Umsókn umsækjanda sem er í vanskilum með leigugreiðslur við Garðabæ öðlast því aðeins 
gildi hafi umsækjandi gert full skil á vangoldnum leigugreiðslum eða um skuldina hafi verið 
samið. Sama gildir um umsókn um milliflutning. Umsækjanda skal leiðbeint um þau úrræði 
sem honum standa til boða vegna fjárhagserfiðleika. 

Fjölskyldusvið Garðabæjar leggur faglegt mat á umsóknir um félagslegt leiguhúsnæði og sam-
þykkir umsóknir á biðlista eða eftir atvikum hafnar þeim. Umsækjanda skal tilkynnt skriflega um 
hvort umsókn hans hafi verið samþykkt á biðlista og hvernig umsókn hans hafi verið metin skv. f-lið 
1. mgr. 5. gr. reglna þessara. 
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6. gr. 
Undanþágur frá skilyrðum. 

Heimilt er að veita undanþágu frá skilyrðum 5. gr. reglna þessara um tekjuviðmið við eftir-
farandi aðstæður: 

a. Hafi umsækjandi orðið fyrir meiri háttar röskun á stöðu sinni og högum og tekjur sl. sex 
mánaða eru minna en 20% yfir tekjuviðmiði skv. e-lið 1. mgr. 5. gr. reglna þessara og 
umsækjandi á í miklum félagslegum erfiðleikum sem hafa leitt til skerðingar á tekjum. 

b. Vegna óvenju þungrar framfærslubyrði eða verulega íþyngjandi kostnaðar s.s. vegna heilsu-
fars. 

Umsóknir um undanþágur skulu vera skriflegar þar sem gerð er grein fyrir ástæðu undanþágu-
beiðni. Umsóknir um undanþágu skv. þessu ákvæði skulu afgreiddar á fjölskyldusviði Garðabæjar. 

 
III. KAFLI 

Sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. 
7. gr.  

Skilyrði fyrir því að umsókn um sértækt húsnæðisúrræði  
fyrir fatlað fólk verði samþykkt á biðlista. 

Umsækjandi skal uppfylla öll skilyrði 7. gr. til að umsókn verði samþykkt á biðlista: 
a. Umsækjandi skal vera orðinn 18 ára á umsóknardegi, sbr. 1. gr. reglugerðar um húsnæðis-

úrræði fyrir fatlað fólk nr. 370/2016. 
b. Umsækjandi um sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk skal hafa staðfesta fötlunargrein-

ingu og vera metinn í þörf fyrir sértækt húsnæði. Hafi umsækjandi verið metinn samkvæmt 
mati á stuðningsþörf (SIS) skal hann vera metinn í 5. flokk eða hærra. Að öðrum kosti þarf 
umsækjandi að hafa verið metinn með þjónustuþörf umfram 15 klst. á viku á grundvelli laga 
um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. 

c. Hafi umsækjandi tímabundið dvalarleyfi er skilyrði að gildistími dvalarleyfis sé að lágmarki 
12 mánuðir. 

d. Umsóknir skulu metnar samkvæmt matsviðmiðum, sbr. fylgiskjal 2 með reglum þessum. 
Við lok mats eru reiknuð stig fyrir hvern þátt fyrir sig. Til þess að umsókn um sértækt 
húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk verði samþykkt skal umsækjandi metinn til að lágmarki 6 
stiga. 

e. Umsókn umsækjanda sem er í vanskilum með leigugreiðslur við Garðabæ öðlast því aðeins 
gildi hafi umsækjandi gert full skil á vangoldnum leigugreiðslum eða um skuldina hafi verið 
samið. Sama gildir um umsókn um milliflutning. Umsækjanda skal leiðbeint um þau úrræði 
sem honum standa til boða vegna fjárhagserfiðleika. 

Fjölskyldusvið Garðabæjar fer yfir og leggur faglegt mat á umsóknir um félagslegt leigu-
húsnæði og samþykkir umsóknir á biðlista eða eftir atvikum hafnar þeim. Umsækjanda skal tilkynnt 
skriflega um hvort umsókn hans hafi verið samþykkt á biðlista og hvernig umsókn hans hafi verið 
metin skv. d-lið 1. mgr. 7. gr. reglna þessara. 

 
8. gr. 

Skilyrði um skráningu lögheimilis í Garðabæ þegar búseta hefst. 
Skilyrði er að umsækjandi eigi lögheimili í Garðabæ þegar búseta í sértæku húsnæðisúrræði 

fyrir fatlað fólk hefst. 
 

IV. KAFLI 
Forgangsröðun og úthlutun. 

9. gr. 
Úthlutun. 

Þegar kemur að úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis er farið yfir umsóknir á fjölskyldusviði og 
staðfest hvort skilyrði 5. gr. og 7. gr. eru enn uppfyllt. Uppfylli umsækjandi ekki lengur þau skilyrði 
sem koma fram í 5. gr. og 7. gr. reglna þessara, á meðan beðið er úthlutunar í félagslegt leigu-
húsnæði, er heimilt að vísa umsókn frá þrátt fyrir að hún hafi áður verið samþykkt á biðlista. 
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Úthlutunarteymi félagslegs leiguhúsnæðis forgangsraðar umsóknum með hliðsjón af stigamati 
sem framkvæmt hefur verið samkvæmt matsviðmiðum í fylgiskjölum reglna þessara og greinargerð 
ráðgjafa. Gildir þá alla jafna að sá sem hefur flest stig er í forgangi. 

Þegar almennu félagslegu leiguhúsnæði er úthlutað skal hafa stærð og gerð húsnæðis til hlið-
sjónar. Heimilt er að líta framhjá umsækjanda, sem alla jafna ætti rétt til úthlutunar, ef húsnæðið er 
ekki talið henta viðkomandi einstaklingi eða fjölskyldu. Þarf í þeim tilvikum að líta til fjölskyldu-
stærðar, líkamlegs heilsufars umsækjanda eða fjölskyldumeðlima og annarra þátta sem máli kunna 
að skipta. 

Jafnframt þarf við úthlutun almenns félagslegs leiguhúsnæðis að gæta þess að ekki séu til staðar 
aðstæður sem hamla því að viðkomandi geti búið í húsinu, s.s. þinglýstar kvaðir sem takmarka til 
hvaða hóps hægt er að úthluta leiguhúsnæði. 

Við úthlutun má hafa til hliðsjónar að stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúa og félagslegri 
blöndun. 

Við forgangsröðun umsókna um sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk með miklar og flóknar 
þjónustuþarfir skal taka mið af þjónustuþörf með hliðsjón af því húsnæði sem í boði er og sam-
setningu íbúa á viðkomandi heimili. 

Við úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis til einstaklinga sem hafa tímabundið dvalarleyfi er gerð 
krafa um að sex mánuðir séu eftir af gildistíma dvalarleyfis. 

 
10. gr. 

Tilkynning um úthlutun og höfnun leiguhúsnæðis. 
Umsækjanda skal tilkynnt skriflega þegar úthlutun til hans hefur farið fram. Umsækjanda er 

veittur 7 daga frestur til að svara hvort hann þiggi úthlutun húsnæðisins. Ef svar berst ekki innan 
framangreinds frests er litið svo á að umsækjandi þiggi ekki úthlutun. 

Hafi umsækjandi hafnað leiguhúsnæði án málefnalegra ástæðna er heimilt að senda viðkomandi 
tilkynningu þess efnis að litið sé svo á að umsækjandi hafi dregið umsókn sína til baka og sé hún því 
fallin úr gildi. Veita skal umsækjanda andmælarétt áður en umsókn hans er tekin af biðlista eftir 
leiguhúsnæði og skal honum send tilkynning um það. 

 
V. KAFLI 

Leigusamningur og flutningur í annað húsnæði. 
11. gr. 

Leigusamningur. 
Fjölskyldusvið Garðabæjar annast frágang leigusamninga og um þá gilda ákvæði húsaleigulaga 

nr. 36/1994. Um réttarsamband leigutaka og Garðabæjar gilda ákvæði húsaleigulaga nr. 36/1994 og 
ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

Húsaleigusamningar um almennar félagslegar íbúðir eru gerðir til sex mánaða til reynslu. Að 
jafnaði skal í framhaldi af því gera tímabundinn húsaleigusamning til árs í senn. Heimilt er að bjóða 
leigutaka annað húsnæði sem talið er henta betur fyrir þarfir leigutaka. Getur það verið flutningur 
innan eða milli úrræða. 

Að jafnaði eru gerðir ótímabundnir leigusamningar vegna sértækra húsnæðisúrræða fyrir fatlað 
fólk. 

Leigutaki félagslegs leiguhúsnæðis verður að fullnægja, eftir atvikum, skilyrðum 5. gr. og 7. gr. 
reglna þessara allt það tímabil sem leigusamningur gildir og skal hann eiga lögheimili í leigu-
húsnæðinu óslitið á leigutíma. 

 
12. gr. 

Flutningur í annað félagslegt húsnæði. 
Óski leigutaki eftir flutningi úr núverandi félagslegu leiguhúsnæði í annað félagslegt leigu-

húsnæði sem fellur undir sama kafla í reglum þessum skal hann leggja fram umsókn. Umsækjandi 
skal fullnægja skilyrðum 5. gr. eða 7. gr. reglnanna og vera í skilum með húsnæðiskostnað.  
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Heimilt er að samþykkja umsókn um flutning ef um ríkar ástæður er að ræða, s.s. alvarlegt 
heilsuleysi, breytta fjölskyldustærð eða vegna þess að mikil vandkvæði eru bundin við núverandi 
búsetu. 

Leigjendur sem fengið hafa samþykkta umsókn um flutning í annað félagslegt leiguhúsnæði, 
skulu að jafnaði eiga forgang við úthlutun slíks íbúðarhúsnæðis. Flutningur í annað húsnæði vegna 
leyfis fyrir dýrahaldi telst að jafnaði ekki til ríkra ástæðna í ofangreindum skilningi. 

Umsækjanda skal tilkynnt um hvort umsókn hans um flutning í annað félagslegt leiguhúsnæði 
hafi verið samþykkt á biðlista.  

 
VI. KAFLI 

Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar. 
13. gr. 

Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar um samþykki á biðlista 
Réttur Garðabæjar til afturköllunar ákvörðunar um samþykki á biðlista eftir félagslegu leigu-

húsnæði er bundinn við þau tilvik þegar umsækjandi uppfyllir ekki lengur skilyrði reglna þessara, 
eftir atvikum skilyrði 5. gr. og 7. gr., eða hafnar úthlutun án málefnalegra ástæðna, sbr. 10. gr. regln-
anna.  

Afturköllun ákvörðunar um samþykki á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði er stjórnvalds-
ákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

 
14. gr. 

Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar um úthlutun húsnæðis. 
Réttur Garðabæjar til afturköllunar ákvörðunar um úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis er bund-

inn við þau tilvik þegar leigutaki uppfyllir ekki skilyrði reglna þessara, eða brýtur gegn ákvæðum 
leigusamnings, þjónustusamnings eða ákvæðum húsaleigulaga nr. 36/1994 að öðru leyti.  

Afturköllun ákvörðunar um úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis er stjórnvaldsákvörðun í skilningi 
2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Afturköllun ákvörðunar um úthlutun félagslegs leigu-
húsnæðis getur eftir atvikum leitt til uppsagnar eða riftunar á húsaleigusamningi. Um uppsögn og 
riftun gilda ákvæði húsaleigulaga nr. 36/1994. 

Fjölskylduráð skal meta hvort tilefni sé til að veita undanþágu frá settum skilyrðum áður en 
leigusamningi er sagt upp. Í sérstökum tilvikum getur fjölskylduráð lagt til að leigusamningur verði 
framlengdur tímabundið ef leigutaki hefur ekki greiðslugetu til að afla sér húsnæðis á annan hátt eða 
vegna félagslegra erfiðleika, heilsufars, skertrar vinnugetu, fjölskylduaðstæðna, fjölda barna, 
atvinnumissis eða annarra sérstakra aðstæðna. 

 
VII. KAFLI 

Lok leigusamnings, afnot, ákvörðun húsaleigu, ábyrgð leigutaka,  
endurnýjun umsókna og ráðgjöf. 

15. gr. 
Breyttar aðstæður. 

Umsækjandi skal vera í tengslum við fjölskyldusvið á meðan beðið er úthlutunar á húsnæði og 
gera grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á aðstæðum hans og áhrif kunna að hafa á fyrir-
liggjandi mat á þeim. Leigutaki skal upplýsa fjölskyldusvið Garðabæjar verði breytingar á aðstæðum 
hans sem áhrif kunna að hafa á hvort skilyrðum reglna þessara, eftir atvikum 5. gr. og 7. gr. 
reglnanna, sé fullnægt.  

Ef leigutaki gengur í hjúskap, hefur sambúð eða aðstæður hans breytast með öðrum hætti á 
leigutímanum, skal hann tilkynna fjölskyldusviði Garðabæjar þar um, enda forsendur aðrar en þegar 
að úthlutun kom. Kanna skal reglulega hvort aðstæður leigutaka hafi breyst samkvæmt upplýsingum 
úr þjóðskrá. 

Hafi aðstæður leigutaka breyst skal hafa samband við hann og eftir atvikum skal kanna félags-
legar og fjárhagslegar aðstæður í heild sinni og meta að nýju. Ef félagslegar aðstæður leigutaka eða 
fjárhagsaðstæður falla eigi lengur að skilyrðum reglna þessara leiðir það til afturköllunar á stjórn-
valdsákvörðun um úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði.  
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Leigutaki félagslegs leiguhúsnæðis skal eiga lögheimili í leiguhúsnæðinu óslitið á leigutím-
anum.  

 
16. gr. 

Afnot húsnæðis. 
Leigutaka er óheimilt að heimila öðrum afnot af hinu leigða húsnæði. Ákvæðinu er þó ekki 

ætlað að koma í veg fyrir að leigutaki heimili fjölskyldumeðlimum, s.s. foreldrum eða systkinum 
leigutaka, að dvelja í íbúð með sér til skemmri tíma.  

Börnum leigutaka, sem búsett eru hjá honum og ná 18 ára aldri eftir úthlutun félagslegs 
leiguhúsnæðis, er heimilt að vera áfram búsett hjá leigutaka eftir að 18 ára aldri er náð. Frá 20 ára 
aldri er þó litið til tekna og eigna afkomenda þegar metið er hvort réttur til setu í leiguhúsnæði hjá 
Garðabæ er enn fyrir hendi. 

Framleiga félagslegs leiguhúsnæðis er með öllu óheimil. Verði leigutaki uppvís að því að fram-
leigja leiguhúsnæði eða heimila öðrum afnot af því getur það leitt til afturköllunar á stjórnvalds-
ákvörðun varðandi úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði, sbr. þó 1. mgr. þessarar greinar.  

 
17. gr. 

Gæludýrahald. 
Um hunda- og kattahald í leiguíbúðum Garðabæjar í fjöleignarhúsi gilda stafliðir a-d í 33. gr. 

laga um fjöleignarhús nr. 26/1994. Þetta gildir með þeirri undantekningu að þegar svo háttar að 
Garðabær er eigandi íbúðar þar sem leitað er samþykki fyrir hunda- og/eða kattahaldi afsalar sveitar-
félagið sér atkvæðisrétti sínum til skráðs leigjanda skv. leigusamningi. Að öðru leyti er gæludýrahald 
leyfilegt í leiguíbúðum Garðabæjar. Almennt er ekki tekið sérstakt tillit til óska um íbúð á jarðhæð 
eða í sérbýli á grundvelli þess að umsækjandi sækist eftir því að halda hund eða kött.  

 
18. gr. 

Húsaleiga. 
Húsaleiga er bundin vísitölu neysluverðs og breytist mánaðarlega í samræmi við hana. Bæjar-

stjórn getur einnig tekið ákvörðun um breytingar á leigufjárhæðum og taka breytingar þá gildi á 
þeim tíma sem mælt er fyrir um í ákvörðun bæjarstjórnar.  

 
19. gr. 

Ástand íbúðar. 
Úttekt á ástandi húsnæðis er gerð við upphaf og lok leigu. Í leigusamningi eru ákvæði um 

ástand hins leigða, úttektir, viðhald og umgengni.  
 

20. gr. 
Ábyrgð á leiguhúsnæði. 

Leigutaki ber óskipta bótaábyrgð gagnvart Garðabæ á allri rýrnun húsnæðisins eða spjöllum á 
því í samræmi við XIII. kafla húsaleigulaga nr. 36/1994. Garðabær krefur leigutaka um greiðslu 
vegna tjóns sem unnið var á húsnæðinu á meðan á leigutíma stóð. 

 
21. gr. 

Endurnýjun og endurmat umsókna. 
Við endurnýjun umsóknar, eða hvenær sem er á biðtíma, getur farið fram endurmat á hvort skil-

yrðum reglna þessara sé fullnægt. Rétt til félagslegs leiguhúsnæðis má endurskoða hvenær sem er. 
Ef viðhalda á gildi umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði eða umsókn um flutning í annað 

félagslegt húsnæði skal umsækjandi í ágúst ár hvert endurnýja umsókn sína og skila inn nýjum 
gögnum, sbr. 4. gr. reglna þessara. Endurnýjun fer að jafnaði fram á íbúagátt Garðabæjar/Mínum 
Garðabæ. Við endurnýjun skal umsækjandi gera grein fyrir hugsanlegum breytingum á aðstæðum 
hans sem áhrif kunna að hafa á rétt hans til úthlutunar og skila inn viðeigandi gögnum. 

Við endurnýjun umsóknar fer fram endurmat á hvort skilyrðum eftir atvikum 5. gr. og 7. gr. 
reglna þessara sé fullnægt. Endurmat umsóknar getur falið í sér breytingar á stigagjöf sem geta haft 
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áhrif á forgangsröðun umsóknar. Skal umsækjanda tilkynnt um það með tryggilegum hætti ef 
endurnýjun leiðir til breytinga á stigagjöf. Sé umsókn ekki endurnýjuð fellur hún úr gildi.  

Komi í ljós við endurmat að þau skilyrði sem koma eftir atvikum fram í 5. gr. og 7. gr. reglna 
þessara séu ekki lengur uppfyllt, á meðan beðið er úthlutunar í félagslegt leiguhúsnæði, er heimilt að 
afturkalla stjórnvaldsákvörðun um samþykki á biðlista, sbr. 13. gr. reglna þessara.  

 
22. gr. 

Ráðgjöf á biðtíma. 
Ráðgjafi skal endurmeta aðstæður umsækjanda á meðan beðið er úthlutunar á leiguhúsnæði og 

veita félagslega ráðgjöf ef þurfa þykir. Fái umsækjandi um sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk 
umsókn samþykkta á biðlista, en ljóst er að ekki er hægt að útvega húsnæði innan þriggja mánaða, 
skal tilkynna umsækjanda um ástæður tafanna og hvenær fyrirhugað er að húsnæðisúrræði verði 
tilbúið. Þegar umsækjanda um sértækt húsnæðisúrræði er tilkynnt um að hann sé kominn á biðlista 
skal unnin áætlun um útvegun viðeigandi húsnæðisúrræðis og hvort og þá hvers konar annað úrræði 
standi til boða á biðtíma. 

 
VIII. KAFLI 

Málsmeðferð. 
23. gr. 

Málsmeðferð. 
Um málsmeðferð samkvæmt reglum þessum gilda ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993, ákvæði 

XVI. og XVII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og VII. kafla laga um þjónustu 
við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. 

 
24. gr. 

Könnun á aðstæðum. 
Fjölskyldusvið skal kanna aðstæður umsækjanda svo fljótt sem unnt er eftir að umsókn um 

félagslegt leiguhúsnæði hefur borist og tryggja að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvarðanir eru 
teknar. 

 
25. gr. 

Rangar eða villandi upplýsingar. 
Ef sannreynt er við meðferð máls að upplýsingar sem umsækjandi hefur veitt eru rangar eða 

villandi, stöðvast afgreiðsla umsóknarinnar á meðan umsækjanda er gefið tækifæri á að leiðrétta eða 
bæta úr annmörkum. Ef umsókn um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis er lögð fram á grundvelli 
rangra eða villandi upplýsinga af hálfu umsækjanda veldur það ógildingu umsóknar eða getur leitt til 
afturköllunar ákvörðunar. 

 
26. gr. 

Samvinna við umsækjanda. 
Við meðferð umsóknar, öflun gagna og ákvarðanatöku skal leitast við að hafa samvinnu og 

samráð við umsækjanda eftir því sem unnt er en að öðrum kosti við umboðsmann hans, lögráðamann 
eða persónulegan talsmann hans eftir því sem við á. 

Umboðsmaður skal framvísa skriflegu umboði. 
 

27. gr. 
Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum. 

Málsgögn er varða persónulega hagi einstaklinga skulu varðveitt með tryggilegum hætti. Hafi 
starfsmenn kynnst einkahögum umsækjanda eða annarra í starfi sínu er leynt eiga að fara samkvæmt 
lögum eða eðli máls er þeim óheimilt að fjalla um þau mál við óviðkomandi nema að fengnu sam-
þykki viðkomandi. 

Umsækjandi á rétt til upplýsinga um vinnslu persónuupplýsinga og aðgangs að persónuupplýs-
ingum um sig skv. lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og að kynna 
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sér upplýsingar úr skráðum gögnum sem varða mál hans að svo miklu leyti sem það stangast ekki á 
við trúnað gagnvart öðrum aðilum, skv. upplýsingalögum nr. 140/2012. 

 
28. gr. 

Heimildir til ákvarðana samkvæmt reglum þessum. 
Starfsmenn fjölskyldusviðs/úthlutunarteymi Garðabæjar taka ákvarðanir samkvæmt reglum 

þessum í umboði fjölskylduráðs Garðabæjar. 
 

29. gr. 
Niðurstaða og rökstuðningur synjunar. 

Kynna skal niðurstöðu umsóknar með tryggilegum hætti svo fljótt sem unnt er. Sé umsókn ekki 
samþykkt á biðlista skal umsækjandi fá skriflegt svar þar sem vísað er með skýrum hætti til við-
eigandi ákvæða reglna þessara og leiðbeint um heimild til að óska rökstuðnings fyrir synjun. 

Upplýsa skal umsækjanda um rétt hans til að fara fram á að fjölskylduráð Garðabæjar fjalli um 
umsóknina. 

 
30. gr. 

Málskot til fjölskylduráðs. 
Ákvörðun fjölskyldusviðs vegna umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði má skjóta til fjölskyldu-

ráðs Garðabæjar. Skal það gert skriflega og eigi síðar en fjórum vikum eftir að viðkomandi barst 
vitneskja um ákvörðun. Ákvörðun fjölskylduráðs skal kynnt umsækjanda með tryggilegum hætti og 
um leið skal honum kynntur réttur hans til málskots til úrskurðarnefndar velferðarmála. 

 
31. gr. 

Kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála. 
Umsækjandi getur kært ákvörðun fjölskylduráðs Garðabæjar til úrskurðarnefndar velferðarmála, 

sbr. 63. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og 35. gr. laga nr. 38/2018 um þjónustu 
við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. 

Skal það gert innan þriggja mánaða frá því að umsækjanda var kunngerð ákvörðun fjölskyldu-
ráðs, sbr. 5. gr. laga nr. 85/2015 um úrskurðarnefnd velferðarmála. 

 
32. gr. 

Endurupptaka máls. 
Hægt er að óska eftir endurupptöku máls ef ákvörðun fjölskylduráðs hefur byggst á ófull-

nægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik eða ákvörðun hefur byggst á atvikum sem breyst 
hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. Beiðni um endurupptöku skal beina til fjölskylduráðs 
innan þriggja mánaða frá birtingu ákvörðunar. Meti fjölskylduráð að lagaleg skilyrði endurupptöku 
séu fyrir hendi tekur fjölskyldusvið erindið til efnislegrar meðferðar 

 
33. gr. 

Gildistaka. 
Reglur þessar öðlast gildi við samþykki bæjarstjórnar. Jafnframt falla þá úr gildi reglur um 

úthlutun félagslegra leiguíbúða Garðabæjar frá árinu 2002.  
 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Umsóknir sem lagðar hafa verið fram í gildistíð eldri reglna um leiguíbúðir Garðabæjar halda 

gildi sínu en skulu endurmetnar samkvæmt reglum þessum. 
 

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar Garðabæjar, 3. september 2020. 
 

Guðjón Erling Friðriksson bæjarritari.  
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Fylgiskjöl. 
 

1. Matsviðmið um almennt félagslegt leiguhúsnæði. 
2. Matsviðmið um sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. 
3. Matsviðmið um flutning í annað félagslegt leiguhúsnæði. 
4. Upphæðir tekju- og eignamarka árið 2020. 

 
 
Fylgiskjal 1. 

Matsviðmið um almennt félagslegt leiguhúsnæði. 
 
Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki. 
 

Flokkar Stig Stigaskor 
   

Flokkur 1 – Tekjur   
A: Árstekjur hærri en 80% af hámarksfjárhæð (0 stig) 0  
Einstaklingur: yfir 4.425.600 kr.   
Hjón/sambúðarfólk: yfir 6.196.800 kr.   
   
B: Árstekjur frá 70-80% af hámarksfjárhæð (2 stig) 2  
Einstaklingur: 3.872.401-4.425.600 kr.   
Hjón/sambúðarfólk: 5.422.201-6.196.800 kr.   
   
C: Árstekjur frá 60-70% af hámarksfjárhæð (3 stig) 3  
Einstaklingur: 3.319.201-3.872.400 kr.   
Hjón/sambúðarfólk: 4.647.601-5.422.200 kr.   
   
D: Árstekjur 60% af hámarksfjárhæð eða minna (5 stig) 5  
Einstaklingur: 3.319.200 kr. eða minna   
Hjón/sambúðarfólk: 4.647.600 kr. eða minna   
   

Flokkur 2 – Staða umsækjanda   
Á ekki við 0  
75% öryrki eða fær greiddan endurhæfingarlífeyri 1  
Ellilífeyrisþegi 1  
Langvarandi atvinnuleysi og/eða skert starfsgeta. Málefni 
umsækjanda eru einnig í vinnslu hjá félagsþjónustu eða 
umsækjandi er í endurhæfingu hjá viðurkenndum aðilum 

 
 

1 

 

Umsækjandi hefur viðurkennda fötlun sem hefur áhrif á getu til 
framfærslu 

 
3 

 

   
Flokkur 3 – Staða maka/sambúðaraðila   

Á ekki við 0  
75% öryrki eða fær greiddan endurhæfingarlífeyri 1  
Ellilífeyrisþegi 1  
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Flokkar Stig Stigaskor 
   

Langvarandi atvinnuleysi og/eða skert starfsgeta. Málefni maka 
eru einnig í vinnslu hjá félagsþjónustu eða maki er í 
endurhæfingu hjá viðurkenndum aðilum 

 
 

1 

 

   
Flokkur 4 – Börn 

(börn í jafnri umgengni en eiga ekki lögheimili  
hjá umsækjanda teljast sem börn á heimili  

í skilningi þessa kafla) 

  

Á ekki við (0 stig) 0  
Barn í reglulegri umgengni hjá umsækjanda (umgengni að 
lágmarki 60 daga á ári skv. samningi) 

 
1 

 

Eitt barn með lögheimili hjá umsækjanda 2  
Tvö til þrjú börn með lögheimili hjá umsækjanda 3  
Fjögur börn eða fleiri með lögheimili hjá umsækjanda 4  
   

Flokkur 5 – Sérstakar aðstæður barna   
Á ekki við 0  
Réttur foreldra til umönnunarbóta hefur verið metinn af 
Tryggingastofnun í 4.-5. flokk 

 
1 

 

Réttur foreldra til umönnunarbóta hefur verið metinn af 
Tryggingastofnun í 1.-3. flokk 

 
2 

 

Verulegir erfiðleikar, málefni barns eru til umfangsmikillar 
vinnslu í félagsþjónustu eða hjá barnavernd 

 
2 

 

   
Flokkur 6 – Húsnæðisaðstaða   

Viðunandi: Öruggt húsnæði. Meira en sex mánuðir eftir af húsa-
leigusamningi. Húsaleigukostnaður að frádregnum húsnæðis-
bótum er minni en 30% af heildartekjum heimilis (brúttótekjur) 

 
 

0 

 

Íþyngjandi húsnæðiskostnaður: Húsnæðiskostnaður að 
frádregnum húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðisstuðningi er 
hærri en 30% af heildartekjum heimilis (brúttótekjur) 

 
 

1 

 

Óöryggi: Á áfangaheimili, meðferðarheimili eða stofnun, 
yfirvofandi missir húsnæðis innan sex mánaða og á að engu að 
hverfa, býr inni á öðrum, óöruggt húsnæði 

 
 

2 

 

Neyð: Á götunni, gistiheimili, býr inni á öðrum við verulega 
íþyngjandi aðstæður eða heilsuspillandi húsnæði samkvæmt 
vottorði frá heilbrigðisyfirvöldum 

 
 

3 

 

   
Flokkur 7 – Aðrar félagslegar aðstæður 

umsækjanda/fjölskyldu 
  

Á ekki við 0  
Refsidómur hefur afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu og möguleika 
viðkomandi til að fá húsnæði á almennum markaði skv. mati 
ráðgjafa 

 
 

1 
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Flokkar Stig Stigaskor 
   

Umsækjandi glímir við fjölþættan vanda sem hefur afgerandi 
áhrif á húsnæðisstöðu og/eða færni til að leigja á almennum 
markaði, þrátt fyrir stuðning félagsþjónustu eða annarra aðila 

 
 

1 

 

Skyndileg alvarleg áföll sem hafa afgerandi áhrif á húsnæðis-
stöðu þ.m.t. getu viðkomandi til að finna húsnæði samkvæmt 
mati ráðgjafa 

 
 

3 

 

   
Flokkur 8 – Aldur umsóknar   

Umsókn er eldri en 1 árs 1  
Umsókn er eldri en 2 ára 2  
Umsókn er eldri en 3 ára 3  
   
Stigaskor samtals:  0 

 
 

Fylgiskjal 2. 
Matsviðmið um sértækt félagslegt leiguhúsnæði fyrir fatlað fólk. 

 
Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki. 
 

Flokkar Stig Stigaskor 
   

Flokkur 1 – Húsnæðisaðstæður   
Umsækjandi býr í öruggu húsnæði, s.s. í eigin fasteign eða í leigu-
húsnæði með meira en 6 mánaða samning og húsnæðið mætir 
þörfum umsækjanda 

 
 
0 

 

Umsækjandi býr hjá aðstandendum og ekki er brýn þörf á sértæku 
húsnæði 

 
1 

 

Umsækjandi býr í öruggu húsnæði, s.s. í eigin fasteign eða í leigu-
húsnæði með meira en 6 mánaða samning en húsnæðið mætir ekki 
þörfum umsækjanda 

 
 
2 

 

Umsækjandi býr hjá aðstandendum og brýn þörf er á sértæku húsnæði 3  
Mjög mikil vandkvæði bundin núverandi húsnæðisúrræði 4  
Milliflutningur á milli mismunandi tegunda félagslegs leigu-
húsnæðis hjá fjölskyldusviði 

 
4 

 

Umsækjandi hefur farið af heimili í tímabundið húsnæðisúrræði 
vegna verulegra erfiðra aðstæðna 

 
6 

 

   
Flokkur 2 – Félagslegar aðstæður   

Stuðningur við umsækjanda reynist krefjandi við núverandi 
húsnæðisaðstæður 

 
1 

 

Umsækjandi þarf meiri stuðning en hægt er að veita við núverandi 
húsnæðisaðstæður 

 
2 

 

Veruleg umönnunarþörf sem skapar óviðunandi álag fyrir 
umsækjanda og umönnunaraðila 

 
3 
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Flokkar Stig Stigaskor 
   

Umsækjandi hefur dvalið tímabundið utan heimilis á síðustu 12 
mánuðum, vegna álags á umönnunaraðila 

 
4 

 

Miklir og langvarandi erfiðleikar vegna félagslegra aðstæðna, s.s. ef 
umsækjandi fær ekki nauðsynlegan stuðning við núverandi 
aðstæður. Aðstæður eru verulega slæmar 

 
 
4 

 

Umsækjandi hefur dvalið utan heimilis í meira en 3 mánuði á 
síðustu 12 mánuðum, vegna álags á umönnunaraðila 

 
6 

 

   
Flokkur 3 – Staða umsækjanda samkvæmt SIS mati   

SIS 5-8 (þarf 16-20 tíma á viku í stuðning) 2  
SIS 9-10 (þarf verulegan stuðning) 4  
SIS 11-12 A/B (þarf sólarhringsþjónustu) 6  
   

Flokkur 4 – Aldur umsóknar   
Umsókn er eldri en 1 árs 1  
Umsókn er eldri en 2 ára 2  
Umsókn er eldri en 3 ára 3  

   
Stigaskor samtals:  0 

 
 

Fylgiskjal 3. 
Matsviðmið um flutning í annað félagslegt leiguhúsnæði. 

 
Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki. 
 

Flokkar Stig Stigaskor 
   

Flokkur 1 – Húsnæðisstaða m.t.t. fjölskyldustærðar   
Á ekki við 0  
Ósk um stærra húsnæði vegna reglulegrar umgengni við 
barn/börn 

 
1 

 

Ósk um minna/stærra húsnæði vegna breytinga á fjölskyldustærð 3  
   
Flokkur 2 – Félagslegar og/eða heilsufarslegar aðstæður   
Á ekki við 0  
Óánægja með núverandi staðsetningu 1  
Flutningur milli þjónustuúrræða af sömu tegund 3  
Nokkur vandkvæði bundin búsetu í núverandi húsnæði 3  
Mjög mikil vandkvæði bundin núverandi húsnæði 4  
   
Stigaskor samtals:  0 
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Fylgiskjal 4. 
Eigna- og tekjumörk vegna félagslegs leiguhúsnæðis árið 2020. 

 
Eigna- og tekjumörk reglna Garðabæjar um félagslegt leiguhúsnæði taka mið af reglugerð nr. 

1042/2013 um lánveitingar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til sveitarfélaga, félaga eða félaga-
samtaka sem ætlaðar eru til byggingar eða kaupa á leiguhúsnæði, með síðari breytingum. 

Eftirfarandi upphæðir koma fram í reglugerð nr. 63/2020 um breytingu á reglugerð nr. 
1042/2013: 

Tekjumörk einstaklings eru 5.532.000 kr. á ári. 
Tekjumörk hjóna/sambúðarfólks eru 7.746.000 kr. á ári. 
Tekjumörk rýmkast með hverju barni að 20 ára aldri sem býr á heimilinu um 1.383.000 kr. á 
ári. 
Eignamörk einstaklings og hjóna/sambúðarfólks eru 5.971.000 kr. á ári. 

__________ 
 

B-deild – Útgáfud.: 30. september 2020 
 


	REGLUR
	Garðabæjar um félagslegt leiguhúsnæði.
	I. KAFLI
	Skilgreiningar, umsóknir og ráðgjöf.
	1. gr.
	Markmið.
	2. gr.
	Lagagrundvöllur.
	3. gr.
	Skilgreiningar.
	4. gr.
	Umsóknir, fylgigögn og ráðgjöf.

	II. KAFLI
	Almennt félagslegt leiguhúsnæði.
	5. gr.
	Skilyrði fyrir því að umsókn um almennt  félagslegt leiguhúsnæði verði samþykkt á biðlista.
	6. gr.
	Undanþágur frá skilyrðum.

	III. KAFLI
	Sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk.
	7. gr.
	Skilyrði fyrir því að umsókn um sértækt húsnæðisúrræði  fyrir fatlað fólk verði samþykkt á biðlista.
	8. gr.
	Skilyrði um skráningu lögheimilis í Garðabæ þegar búseta hefst.

	IV. KAFLI
	Forgangsröðun og úthlutun.
	9. gr.
	Úthlutun.
	10. gr.
	Tilkynning um úthlutun og höfnun leiguhúsnæðis.

	V. KAFLI
	Leigusamningur og flutningur í annað húsnæði.
	11. gr.
	Leigusamningur.
	12. gr.
	Flutningur í annað félagslegt húsnæði.

	VI. KAFLI
	Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar.
	13. gr.
	Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar um samþykki á biðlista
	14. gr.
	Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar um úthlutun húsnæðis.

	VII. KAFLI
	Lok leigusamnings, afnot, ákvörðun húsaleigu, ábyrgð leigutaka,  endurnýjun umsókna og ráðgjöf.
	15. gr.
	Breyttar aðstæður.
	16. gr.
	Afnot húsnæðis.
	17. gr.
	Gæludýrahald.
	18. gr.
	Húsaleiga.
	19. gr.
	Ástand íbúðar.
	20. gr.
	Ábyrgð á leiguhúsnæði.
	21. gr.
	Endurnýjun og endurmat umsókna.
	22. gr.
	Ráðgjöf á biðtíma.

	VIII. KAFLI
	Málsmeðferð.
	23. gr.
	Málsmeðferð.
	24. gr.
	Könnun á aðstæðum.
	25. gr.
	Rangar eða villandi upplýsingar.
	26. gr.
	Samvinna við umsækjanda.
	27. gr.
	Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum.
	28. gr.
	Heimildir til ákvarðana samkvæmt reglum þessum.
	29. gr.
	Niðurstaða og rökstuðningur synjunar.
	30. gr.
	Málskot til fjölskylduráðs.
	31. gr.
	Kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála.
	32. gr.
	Endurupptaka máls.
	33. gr.
	Gildistaka.

	Ákvæði til bráðabirgða.
	Samþykkt á fundi bæjarstjórnar Garðabæjar, 3. september 2020.

	Matsviðmið um almennt félagslegt leiguhúsnæði.
	Matsviðmið um sértækt félagslegt leiguhúsnæði fyrir fatlað fólk.
	Matsviðmið um flutning í annað félagslegt leiguhúsnæði.
	Eigna- og tekjumörk vegna félagslegs leiguhúsnæðis árið 2020.
	B-deild – Útgáfud.: 30. september 2020




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


