
Gjaldskrá Reykjanesbæjar 2015
Útsvar 15,05% Leikskólar frh:

Matargjald leikskólabarna 8.120 

Fateignaskattur, hlutfall af heildarfasteignamati: Gjaldið skiptist eftirfarandi:

Íbúðarhúsnæði, A-stofn 0,50%    - Morgunhressing, kr. / mán 2.050 

Opinberar byggingar, B-stofn 1,32%    - Hádegismatur, kr. / mán 4.020 

Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn 1,65%    - Síðdegishressing, kr. / mán 2.050 

Hesthús 0,50%

Skýringar á forgangi og / eða niðurgreiðslum:

Lóðarleiga: Forgangur og/eða niðurgreiðslur leikskólagjalda fyrir eitt og / eða öll

Hlutfall af lóðarmati 2,00% eftirtalin atriði:

   - 35% afsláttur til þeirra sem greiða 2%    - Börn einstæðra foreldra

   - Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15/30 ein á önn)

Vatnsgjald:    - Börn sem búa við félagslega erfiðleika eða erfiðar heimilisaðstæður

HS Veitur ehf sjá um álagningu og innheimtu    - Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga

     rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi

Fráveitugjald / Holræsagjald, hlutfall af heildarfasteignamati :

Íbúðarhúsnæði 0,17% Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa á fræðsluskrifstofu og skal

Atvinnuhúsnæði 0,36% umóknin endurnýjuð fyrir 31. ágúst árlega

Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna

Sorpgjöld, kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir:

Sorphirðugjald 14.225 Frístundaskóli:

Sorpeyðingargjald 23.210 Mánaðargjald (innifalin síðdegishressing) 16.000 

Síðdegishressing kr. pr. dag 120 

Lækkun fasteignaskatts: Tímagjald kr. klst. 355 

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur

tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur Grunnskóli:

í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða Skólamáltíð í áskrift 350 

hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2015. Afsláttur nær

einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa Tónlistarskóli Reykjanesbæjar skólaárið 2015 - 2016:

réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera Hljóðfæradeildir, grunn og miðnám. Öll hljóðfæri:

þinglýstur eigandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum vegna hennar Heilt nám, kr. / árið 80.000 

Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega Hálft nám, kr. / árið 52.000 

Hljóðfæradeildir, framhaldsnám. Öll hljóðfæri nema gítar og píanó:

Gjalddagar fasteignagjalda eru 10, 25. janúar til og með 25. október og Heilt nám, (með undirleik 15 mín./v) kr. / árið 105.000 

eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga Hálft nám, (með undirleik 15 mín./v) kr. / árið 73.000 

Hljóðfæradeildir, framhaldsnám. Gítar og píanó:

Fjölskyldu og félagsþjónusta Heilt nám,  kr. / árið 90.000 

Heimaþjónusta / Heimilishjálp: Hálft nám,  kr. / árið 64.000 

Félagsleg heimaþjónusta fylgir hækkunum sem ákvarðar eru af Söngdeild, kr. / árið:

Tryggingastofnun ríkisins Heilt nám án undirleiks 92.000 

Hálft nám án undirleiks 65.000 

Fjölskyldu- og félagsþjónustan: Heilt nám með undirleik (20 mín./v) 112.000 

Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð innanbæjar Heilt nám með undirleik (30 mín./v) 122.000 

Hálft nám með undirleik (20 mín./v) 77.000 

Dagdvöl aldraðra: Hálft nám með undirleik (30 mín./v) 85.000 

Gjald skv. reglugerð um dagvistun aldraðra Valgreinar, kr. / árið:

Aukahljóðfæri, heilt nám 49.000 

Félagsstarf athvarfs aldraðra: Aukahljóðfæri, hálft nám 31.600 

Þjónustukort 2.300 Aukahljóðfæri, söngur heilt nám 55.000 

   - Þátttakendur greiða sjálfir efnisgjald Aukahljóðfæri, söngur hálft nám 35.600 

Tónfræðagreinar eingöngu 35.000 

Tónsmíðar eða tónver 20.000 

Fræðslu- og uppeldismál Undirleikur, hljóðfæradeildir í grunn- og miðnámi (15 mín./v) 22.500 

Leikskólar:

Tímagjald, kr. / klst 3.150 Hljóðfæraleiga, kr. / árið 11.300 

Tímagjald (milli 16 og 17) 4.750 

Forgangshópar tímagjald, kr. / klst 2.375 Fjölskylduafsláttur:

Lágmarkstími 4 Fyrir 2 börn er 10% afsláttur af heildargjöldum beggja 10%

Hámarkstími 9 Fyrir 3 börn er 20% afsláttur af heildargjöldum allra 20%

Fyrir 4 börn og fleiri er 130% afsláttur af heildargjöldum allra 30%

Fjölskylduafsláttur (er eingöngu af tímagjaldi) Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist við

   - fyrir annað barnið er greitt 50% 5% umsýslugjald

   - fyrir þriðja barnið er greitt Frítt

   - fyrir fjórða barnið er greitt Frítt
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Íþrótta - og tómstundamál Menningarmál
Félagsmiðstöðvar: Bókasafn Reykjanesbæjar:

Þátttökugjald sumarnámskeiða í samvinnu við Vinnuskóla 5.500 Árgjald fyrir 18 ára og eldri 1.750 

Árgjald fyrirtækja 3.000 

Íþróttaakademían: Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða 3.000 

Ráðstefnusalur pr. klst 3.000 DVD - kvikmyndir 500 

Ráðstefnusalur allur dagurinn 30.000 Internetaðgangur pr. skipti, hámark 1 klst. í einu 350 

Dagsektir á bókum pr dag 20 

Íþróttahús: Dagsektir á nýsigögn 60 

Reykjaneshöllin:

Allur salurinn, pr. 50 mínútur, alla daga 26.000 Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar 18 ára og yngri

1/2 salurinn, pr. 50 mínútur, alla daga 13.000 fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa

Daggjald, allur salurinn 200.000 

Sunnubraut 34, A-salur: Listaskóli barna:

Allur salurinn, pr. klst 7.300 Þátttökugjald 10.000 

Sunnubraut 34, B-salur:

Allur salurinn, pr. klst 5.700 

Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkur

Allur salurinn, pr. klst 5.700 

Myllubakkaskóli, íþróttasalur:

Allur salurinn, pr. klst 3.400 

Sundmiðstöð, kjallari:

Allur salurinn, pr. klst 3.400 

Sundlaugar:

12,5 x 8 m Akurskóla-, Njarðvíkur- og Heiðarskólalaug, pr. klst 5.700 

25 x 12,5 m Sundmiðstöð við Sunnubraut, pr. klst 6.600 

Sundstaðir:

Fullorðnir, stakur miði 550 

Fullorðnir, 30 miða kort 8.700 

Fullorðnir, 10 miða kort 3.600 

Börn 10 ára til 15 ára, stakur miði 150 

Börn 10 ára til 15 ára, 30 miða kort 3.000 

Börn 10 ára til 15 ára, 10 miða kort 1.000 

67 ára og eldri og öryrkjar 150 

67 ára og eldri og öryrkjar, 30 miða kort 3.000 

67 ára og eldri og öryrkjar, 10 miða kort 1.000 

Árskort 25.000 

Árskort, börn 10 ára til 15 ára 7.500 

Árskort, 67 ár og eldri og öryrkjar 7.500 

Leiga á sundfatnaði og handklæðum 450 

Bleyjugjald fyrir ungabörn 100 
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