
sþ. 192. Breytingartillögur [1. mál]
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1958.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

2. gr. 16. Nýr liður:
Skoðunargjald bifreiða 1 000 000

3. - A. Sundurliðun 1. I. (Póstsjóður, tekjur).
Fyrir ,,20 550 000" kemur 21 300 000

10. - I. 2. 1. (Annar kostnaður ráðuneytanna).
Fyrir ,,2 400 000" kemur 2 000 000

10. - III. 14. (Þátttaka í alþjóðaráðstefnum á vegum utanrrn.).
Fyrir ,,800 000" kemur 700 000

10. - III. 18. (Alþjóðaráðstefnur á vegum annarra en utanrrn.).
Fyrir ,,360 000" kemur 300 000

lL - B. 4. -;- Tekjur. (Löggíldíngarstofan),
Fyrir ,,255 000" kemur 493 402

11. - B. 6. (Matvælaeftirlitið).
Liðurinn fellur niður.

11. - B. 13. (Húsaleigueftirlit).
Liðurinn fellur niður.

11. - C. II. b. 2. (Skattstof'an, húsaleiga o. fl.).
Fyrir ,,650 000" kemur 500 000

12. - X. (Læknisbústaðir og sjúkrahús).
Fyrir,,3 000 000" kemur 3500 000

12. - XII. (Heilbrigðisstofnanir í Reykjavík).
Fyrir ,,1500000" kemur 1 750000

12. - XVI. Nýr liður:
Til Náttúrulækningafélags íslands til byggingar

heilsuhælis 100000
13. - B. I. (Skipaútgerð ríkisins).

Fyrir ,,15 700 000" kemur 12 700000
13. - B. III. (Ferðaskrifstofa ríkisins).

Orðin "Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði" falli
niður.

14. - B. II. e. (Lánasjóður stúdenta).
Fyrir ,,650 000" kemur 800 000

15. - A. XI. 31. (Stúdentaráð).
Fyrir ,,10000" kemur 20000

15. - B. I. 1. b. (Iðnaðardeild) . Nýr liður:
Matvælaeftirlit 150000

17. - 19. e. Nýr liður:
Til byggingar samkomuhúss góðtemplara íReykjavík 100000

20. - nt. XIII. 6. (Kennaraskólinn).
Fyrir ,,675000" kemur 875000

20. - Út. XXIV. Liðurinn orðist svo:
Til þess að bæta úr atvinnuörðugleikum í landinu 15000000
Sameinað Alþingi kýs 5 manna nefnd, er ákveði um

ráðstöfun þessa fjár, og má setja þau skilyrði um mót-
framlög og annað, er nefndin telur nauðsynlegt.

21. - 22. - XXIV. Liðurinn orðist svo:
Að heimila Tóbakseinkasölu ríkisins að leggja 3% á heildsölu-

verð allra tóbaksvara. sem einkasalan selur, og skal fé þetta skiptast
að jöfnu milli Skógræktar ríkisins og Sandgræðslu ríkisins. Verð-
hækkun á tóbaksvörum af þessum sökum skal undanþegin smásölu-
álagningu.

22. - 22. - XXV. Nýr liður:
Að taka allt að 10 millj. kr. lán til að greiða vangoldin framlög

ríkissjóðs vegna hafnarframkvæmda.
23. - 22. - XXXV. Nýir liðir:

a. Að láta niður falla kröfu á sérleyfissjóð um endurgreiðslu halla
á ferðaskrifstofu rikisins árin 1952--1957 (incl.), enda verði fé
því, sem sjóðnum þannig sparast, varið til byggingar afgreiðslu-
stöðva fyrir sérleyfisbifreiðar.

b. Að lána Geðverndarfélagi íslands, með þeim skilyrðum og gegn
þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar, allt að 1 millj.
kr. til að koma á fót heimili fyrir öryrkja vegna geð- og tauga-
sjúkdóma, ef félagið kaupir eða byggir hús í því skyni.
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