
Ed. 301. Nefndarálit
uin frv. til laga um  ráð sta fan ir ú t af f já rþ rö n g  sveitarfélaga.

F rá  a llsherjarnefnd .

N efndin leggur til, að frv. verði sam þ. m eð svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 9. gr. U pphaf síðustu m álsgr. orðist svo:

I tillögunum  skal farið  eftir  82.—89. gr. sk iptalaga 12. apríl 1878 o.s.frv.
2. Við 10. gr.

a. 2. og 3. málsl. 1. m álsgr. orðist svo:
R áðlierra getur, ef aðstoðarm aður leggíir Jiað til, k rafiz t Jiess, að 

veðið verði lagt sveitarfélaginu út fy r ir  Iiæsta boð sem uppboðsráðandi 
tekur gilt, og Jiá einnig ákveðið greiðsluskilm ála, enda verði uppboðs- 
andvirðið tryggt m eð veði í eigninni og ábyrgð sýslusjóðs.

b. í stað orðanna „ekki iim heim tu laun  af sö luandvirð i“ i siðustu  m álsgr. 
kom i: hvorki innheim tu laun  a f söluandvirði né gjöld til ríkissjóðs.

c. Við grein ina bæ tist ný m álsgrein:
Faste ign ir sveitarfélags, sem  æ tlaðar eru til a lm ennra  afnota, skulu 

v ir ta r  af 2 m önnum , og nefn ir veðbafi, sem  bhit á að, annan, en sveitar- 
félag hinn, en v ilji veðhafi ekki nefna v irð ingarm ann, skal ráðherra  
gera það. Verði ágre in ingur uni m atsverðið, sker ráðherra  úr, og skal 
Jiá með sam skonar sk ilvrðum  og áður segir sveitarfélag inu afhen t fast- 
eignin fy rir  það verð.

3. Við 11. gr. Uppliaf g re in arin n ar orðist svo:
Nú sam þykkja  skuldheim tum enn, sem  ráða  vfir m eiri h lu ta  skulda,

o. s. frv.
4. Við 13. gr.

a. Við síðari a-lið. U pphafsorðin hljóði svo:
S k tifs to fu stjó rin n  í a tv innum álaráðuneytinu , sýslum aður sveitarfé- 

lags, e r  lilu t á að, og h ag sto fu stjó rin n  o. s. frv.
b. c-liður i n iðurlagi g re inarinnar falli niður.

5. Við 16. gr. A ftan  við g re in in a  bæ tist: og fo rgangssku ldum .

Alþingi, 30. m arz  1933.
M agnús Torfason, Jónas Jónsson, P é tu r M agnússon. 

form ., frsm . fundaskrifari.


