
Nd. 367. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1932.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.
1. Við 2. gr.

a. Við 1. lið (Fasteignask.). I stað „280000“ kem ur......................  350000
b. — 2. — (Tekju- og eignarsk.). I stað „900000“ kemur . . . .  1200000
c. — 3. — (Lestagjald). í stað „40000“ kemur ........................... 50000
d. — 4. (Aukatekjur). 1 stað „500000“ kemur...... ..................  550000
e. — 5. — - (Erfðafjárskattur). I stað „35000“ kemur ............... 50000
f. — 6. — (Vitagjald). I stað „ 375000“ kem ur.........................  450000
g. — 8. — (Stimpilgjald). í stað „360000“ kemur........................  400000
h. — 9. — (Skólagjöld). Liðurinn fellur niður.



i. Við 10. lið (Bifreiðaskattur). í stað „80000“ kemur ..................  120000
j. —■ 11. — (Útflutningsgj.). í stað „900000“ kemur ..................  1000000
k. — 12. — (Áfengistollur). í stað „400000“ kemur ................... 500000
I. — 13. — (Tóbakstollur). I stað „950000“ kemur ..................  1050000

m. — 14. —■ (Kaffi- og sykurtollur). I stað „850000“ kemur . . . .  950000
n. — 15. — (Annað aðflutningsgj.). í stað „180000“ kemur .. 230000
o. — 16. — (Vörutollur). í stað „1350000“ kemur .....................  1475000
p. — 17. — (Verðtollur). í stað „1450000“ kemur ..................... 1575000
q. — 18. — (Sætindagerðargj.). I stað „50000“ kem ur.....  100000

2. Við 3. gr. A. Sundurliðun.
a. Póstsjóður I. 1 stað „550000“ kemur ............................................  575000
b. Síminn I. 1 stað „1800000“ kem ur.................................................. 1900000
c. Eignahrevfingar. Út. II. Aftan við liðinn bætist nýr liður svo- 

látandi:
Til nýrra símalagninga, með því skilvrði, að samkomulag 

náist við hlutaðeigandi héruð:
1. Til simalínu frá Svignaskarði að Fornahvammi . . . .  13000
2. —   — Akureyri að Breiðamýri .. 18000
3. —   - -  ísafirði að Arngerðareyri .. 33000
4. —   — Gröf í Grundarfirði að Bryggju . . 4000
5. —   — Torfastöðum að Gevsi .......  15000
6. —   — Skagalínu ............................ 25000
7. — ------ -— Arngerðarevri að Melgrasevri ........  9000

: ' *   117000
d. Víneinkasalan I. I stað „771000“ kemur ..................................  871000

Sundurliðun rekstrarliagnaðar breytist skv. a„ b. og d. í 3. gr.
A. 1.—7.

3. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Borðfé konungs ................................................  60000

4. Við 13. gr. A. I. Aftan við liðinn bætist nýr liður, er orðist svo:
II. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur, gegn framlagi 44 kostnaðar frá hlutað- 
eigendum ......................................................................  20000

2. Snæfellingabraut ........................................................  20000
3. Stykkishólmsvegur ....................................................  20000
4. Breiðadalsheiðarvegur ............................................... 30000
5. Holtavörðuheiðarvegur ............................................. 60000
6. Hrútafjarðarvegur ....................................................  10000
7. Vatnsskarðsvegur ......................................................  20000
8. Hofsósvegur ...............................................................  8000
9. Öxnadalsvegur ..........................................................  12000

10. Vaðlaheiðarvegur ......................................................  10000
11. Þistilfjarðarvegur ......................................................  10000
12. Skeggjastaðarþinghárvegur ...................................... 5000



13. Vopnafjarðarvegur .....................................................  5000
14. Jökuldalsvegur .............................................................  50000
15. Fjarðarheiðarvegur .....................................................  30000
16. Biskupstungnabraut .................................................... 20000

---------------  330000
5. Við 13. gr. A. II. (Viðhald og umbætur).

a. I stað „200000“ kem ur....................................................................  500000
b. Aftan við liðinn bætist nýr liður, er orðist svo:

Til brúargerða skv. brúalögum...................................................  100000
6. Við 13. gr. A. IV. (Fjallvegir).

I stað „15000“ kemur ............................................................................ 30000
7. Við 13. gr. C. VII. Liðurinn orðist svo:

a. Til brvggjugerða og lendingarbóta, allt að % kostnaðar, gegn
% frá hlutaðeigandi héruðum, enda sé það fé fyrir liendi og
atvinnumálaráðuneytið samþvkki áætlunina:
1. Til bryggjugerðar í Keflavik, 2. veiting .................... 27500
2. —   - Húsavík, 2. veiting ......................  22000
3. •—   - Hvammstanga, 2. veiting   .......  11000
4. —,   - Hnífsdal, 2. veiting ......................  9000
5. —■   - Vopnafirði, lokaveiting ............... 8000
6. — —— - Sauðárkróki ...............................  13000
7. —   - Vatnslevsustrandarhreppi .......  5500

‘    96000
b. Til sjóvarnargarðs i Ólafsvik, lokaveiting ..................................  30000
c. Til brimbrjótsins á Skálum á Langanesi .............................. 6000
d. Til breikkunar á Snepilrás............................................................  6000

8. Við 13. gr. C. VII. Aftan við liðinn bætist nýr liður svo látandi:
Til hafnargerðar á Akranesi ........................................................... 48000

9. Við 13. gr. C. VII. Aftan við liðinn bætist ný grein, er orðist svo:

Eignahreyfingar.
Út.

Til að reisa nýja vita:'
a. Óshólaviti .............................................................................  19000
b. Sauðanesviti (ljós og hljóðviti) ....................................... 76000

---------------  95000
10. Við 13. gr. D. (Útvarpið).

a. Við „Tekjur“ . I stað „200000“ kcmur ....................................... 250000
b. Liðurinn færist á 3. gr. A. „Sundurliðun“, næst á eftir „Vín- 

einkasalan“ .
Rekstrarhalli útvarpsins kemur til frádráttar á rekstrarhagn- 

aði skv. 3. gr. A. 1.—-7.
11. Við 14. gr. B. I. o. Á eftir liðnum kemur ný grein, er hljóði svo:



Eignahreyfingar.
Út.

Framlag til háskólabyggingar, enda sé unnið fyrir upphæðina á 
árinu ..................................................................................................   100000

12. Við 14. B. VIII. Athugasemdin um skólagjöld skal falla niður.
13. Við 14. gr. B. XIV. 5 (Barnaskólabyggingar utan kaupstaða). I stað 

„20000“ kemur ...........................................................................   30000
14. Við 14. gr. B. XV. 6. Aftan við liðinn bætist tveir nýir liðir, svo 

látandi:
7. Framlag til byggingar gagnfræðaskóla í Reykjavik, gegn lög- 

boðnu framlagi frá Reykjavíkurbæ, enda sé unnið fyrir féð á
árinu ...................................................................................................  50000

8. Framlag til byggingar gagnfræðaskóla í kaupstöðum utan 
Reykjavíkui-, gegn lögboðnu framlagi frá blutaðeigandi kaup- 
stöðum, enda sé unnið fvrir féð á árinu ...................................... 10000

15. Við 14. gr. B. XVI. 3. (Húsmæðraskólar, bvggingarstvrkur)
a. 1 stað „20000“ kemur ..........................................................  30000
b. Aftan við liðinn bætist:

Þar af til kvenfélagsins Óskar á Isafirði 10000 kr.
16. Við 16. gr. 7. Aftan við liðinn bælist nýr liður, svo látandi:

Styrkur til vcrklegra framkvæmda, er sveitar- og bæjarfélög láta 
vinna að þann tíma ársins, sem minnst er um atvinnu, allt að % 
kostnaðar, gegn a. m. k. tvöföldu framlagi frá hlutaðeigandi sveit 
eða kaupstað ............................................................   300000


