
sþ. 242. Breytingartillögur [1. mál]
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1954.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

2. gr. 4. (Verðtollur).
Fyrir ,,110000000" kemur 117000000

2. - 10. (Aukatekjur).
Fyrir ,,4 000 000" kemur 4 500 000

2. - 11. (Stimpilgjald).
Fyrir ,,9000000" kemur 10500000

2. - 13. (Leyfisbréfagjald) .
Fyrir ,,100000" kemur 200000

2. - 16. (Söluskattur).
Fyrir ,,91 500 000" kemur 95 500 000

2. - 17. (Leyfisgjöld).
Fyrir ,,1 700000" kemur 2200000

3. - A. Sundurliðun 3. I. (Áfengisverzlunin, tekjur).
Fyrir ,,59665340" kemur 61665340

3. - A. Sundurliðun 4. I. (Tóbakseinkasala, tekjur).
Fyrir ,,43 425 200" kemur 44 425 200

13. - A. I. (Stjórn og undirbúningur vegagerða).
a. Við 1. a. (Grunnlaun) . Fyrir ,,701 628" kemur .... 720582
b. Við 1. b. (Verðlagsuppbót). Fyrir ,,340488" kemur. . 351291

tO. - 13. - A. II. b. (Viðhald þjóðvega).
a. Fyrir ,,21 000 000" kemur 20 500 000
b. Nýr liður:

Til endurbyggingar þjóðvega 500000
11. - 22. - XXI. Nýir liðir:

a. Að verja allt að 220 þús. kr. úr ríkissjóði til niðurgreiðslu vaxta
af viðreisnarláni, sem tekið verður fyrir hönd bænda á garna-
veikissvæðunum milli Lónsheiðar og Öxarfjarðar.

b. Að verja allt að 5 millj. kr. til þess að bæta úr atvinnuörðugleik-
um í landinu á þann hátt, er hún telur heppilegast. Ríkisstjórnin
getur sett þau skilyrði fyrir aðstoð þessari um mótframlög og
annað, sem hún telur nauðsynlegt.

e. Að verja allt að 2.5 millj. kr. til flugvallagerðar til viðbótar
framlagi á 20. gr., ef tekjur flugvallanna fara fram úr áætlun
sem þessu nemur, enda vaxi ekki rekstrarhalli flugmálanna
samkv. 13. gr. D.

d. Að greiða eigendum minkabúa allt að 250 þús. kr. í bætur vegna
niðurlagningar búanna, sbr. lög ur. 11/1951, eftir reglum, sem
ríkisstjórnin setur.

e. Að lána Sölufélagi garðyrkjumanna allt að 300 þús. kr. til bygg-
ingar á söluskála fyrir vörur þeirra.

f. Að greiða % hluta hitakostnaðar héraðs- og húsmæðraskóla Í
sveitum, sem ekki búa við jarðhita.

g. Að ábyrgjast allt að 550 þús. kr. rekstrarlán fyrir Samband ísl.
byggingarfélaga gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur
gildar.
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