
Ed. 90. Frumvarp til laga [27. mál]
um bæjarstjórn í Húsavík.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1. gr.
Húsavíkurkauptún skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær

umdæmið yfir allan núverandi Húsavíkurhrepp og heitir Húsavíkurkaupstaður.
Umdæmi þetta er hér eftir sem hingað til í alþingiskjördæmi Suður-Þingeyjar-

sýslu. Þar sem í lögum þessum er talað um kaupstað eða kaupstaðarbúa. er átt við
allt hið nýja umdæmi og íbúa þess.

2. gr.
Sýslumaður Þingeyjarsýslu er jafnframt bæjarfógeti Húsavíkurkaupstaðar.

3. gr.
Verzlunarlóð kaupstaðarins skal vera hin sama og nú er.
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4. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. í henni eru kjörnir bæj-

arfulltrúar, kosnir af bæjarbúum, sem kosningarrétt hafa eftir gildandi lögum.
Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra og ákveður laun hans, enda greiðast þau úr

bæjarsjóði.
5. gr.

Um kosningu bæjarfulltrúa, tölu þeirra og kjörtímabil fer samkv. lögum um
sveitarstjórnarkosningar.

6. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa, og stjórnar hann umræðum

á fundum og sér um, að það, sem ályktað er, sé ritað í gerðabókina. Fundir bæjar-
stjórnar skulu fara fram í heyranda hljóði. Einstök mál má þó ræða innan luktra
dyra, þegar bæjarstjórn ákveður.

Til þess að lögmæt ákvörðun sé gerð, verður minnst helmingur bæjarfulltrúa
að vera á fundi. Atkvæðamagn skal ávallt ráða. Séu jafnmörg atkvæði með og móti,
fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. Um kosningu nefnda
skal farið samkv. lögum um sveitarstjórnarkosningar.

Það skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórn heldur almenna
fundi. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn til bera eða þegar
minnst helmingur bæjarfulltrúa æskir þess. Bæjarstjóri skal á undan fundum
skýra hæjarfulltrúum frá, hver málefni koma fyrir. Allir bæjarfulltrúar, sem eru
it fundi, skulu rita nöfn sín undir gerðabókina, strax og bókun er lokið, og á sér-
hver fulltrúi rétt á að fá ágreiningsatriði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf fundarsköp sín, en ráðherra staðfestir þau.

7. gr.
Framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn tekur, og forstaða bæjarmál-

efna er á hendi bæjarstjóra, nema þar, sem annað er sérstaklega ákveðið af
bæjarstjórn.

Virðist forseta einhver ákvörðun bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið hennar,
vera gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir bæjarfélagið eða miði til að færast undan
skyldum þeim, er á þVÍ hvíla, má hann fella hana úr gildi um sinn með því að
rita álit sitt um hana Í gerðabókina. Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða
má, senda ráðherra skýrslu, og leggur hann úrskurð á málið. Eftirrit af skýrslu
forseta skal senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana,
áður en hún fer til ráðherra. Með samþykkt, er ráðherra staðfestir, skal setja
fastar nefndir til að fara með einstök bæjarmál, og skal í henni kveðið á um skipun,
verksvið og vald þeirra. ÞÓ má bæjarstjórn fela einum eða fleirum bæjarfulltrú-
anna framkvæmd einstakra bæjarstarfa eftir reglum, er hún setur um það.

Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sér þau sérstöku bæjarstörf. sem
þeim eru falin :í hendur. Fyrir nefndarmenn kosna utan bæjarstjórnar gilda
sömu synjunarástæður og starfstímatakmörk og um bæjarfulltrúana.

8. gr.
Í málefnum, er snerta uppeldi og fræðslu barna, hefur formaður skólanefndar

sæti og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, en atkvæðisrétt því aðeins, að hann sé
bæjarfulltrúi.

9. gr.
Bæjarstjórn skipar sýslunarmenn bæjarins og veitir þeim lausn.
Lögregluþjónn og næturverði skipar bæjarstjórn eftir tillögu bæjarfógeta, en

hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn gerir tillögur um skipun yfirsetukvenna og sáttanefndarmanna.
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10. gr.
Bæjarstjórn ræður byggingarmálum bæjarins, en byggingarnefnd annast fram-

kvæmd þeirra. Skipa hana bæjarstjóri, sem er formaður hennar, og fjórir menn, er
bæjarstjórn kýs, tvo úr sínum flokki.

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa rétti sínum hallað með úrskurði bæjarstjórnar
eða byggingarnefndar, má skjóta honum til ráðherra.

Nú þykir bæjarstjórn rétt, að sett verði fyllri ákvæði um byggingarmál bæjar-
ins en þá eru í lögum, og má setja þau með samþykkt, er bæjarstjórn semur eftir
tillögum byggingarnefndar og ráðherra staðfestir.

Í byggingar samþykkt má ákveða sektir fyrir brot svo og setja reglur um
greiðslu þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsamþykktar hafa Í för með sér. Svo
má og ákveða þar hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn og byggingar-
nefnd veitir.

ll. gr.
Bæjarstjórn ræður hafnarmálum bæjarins samkv. almennum hafnarlögum.

12. gr.
Bæjarstjórn og bæjarstjóri sérstaklega skal hafa nákvæmar gætur á fjárstjórn

bæjarins og sjá um, að skattar, útsvör og aðrar tekjur séu rétt heimtar og í tækan
tíma og teknar lögtaki, ef þess þarf með; enn fremur gæta þess, að geymt sé og'
eftir atvikum ávaxtað fé bæjarins, þangað til á þvi þarf að halda til þess að greiða
gjöld hans. Bæjarstjórn hefur ábyrgð fl innistæðum, skuldabréfum og öðrum eign-
um bæjarins.

13. gr.
Gjaldkeri skal, þegar þess er krafizt, gefa bæjarstjórninni nákvæma skýrslu,

er sýni bæði, hvað goldizt hafi í bæjarsjóð og hvað úr honum hafi verið greitt.
Eigi má greiða neitt úr bæjarsjóði nema eftir ávísun bæjarstjóra. Bæjarstjóri ávísar
útgjöldum kaupstaðarins samkvæmt reglum þeim, sem um það eru settar í sam-
þykktinni um stjórn málefna kaupstaðarins.

14. gr.
Fyrir opinber uppboðsþing, sem bærinn lætur halda sínar þarfir, skal ekkert

gjald greiða í ríkissjóð.
15. gr.

Bæjarstjórninni er skylt að láta ríkisstjórninni og hagstofunni í té skýrslur
þær, sem beðið er um, svo sem um fólks tölu, skepnuhöld, atvinnuvegi og annað
ástand.

16. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast it hendur neina skuld-

bindingu til langframa, sem hvílir ekki á henni samkvæmt lögum, ekki taka af
innistæðufé bæjarins, ekki selja né veðsetja fasteignir hans né kaupa nýja fasteign,
ekki taka stærri lán eða til lengri tíma en svo, að þau verði borguð aftur af tekjum
þess árs, sem í hönd fer, né heldur endurnýja slík lán eða fresta greiðslu þeirra.

17. gr.
Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning um tekjur og

gjöld bæjarins umliðið ár og senda bæjarstjóra fyrir lok marzmánaðar. Lætur hæj-
arstjóri reikninginn liggja bæjarbúum til sýnis fimmtán daga á hentugum, aug-
lýstum stað.

Endurskoðendur kaupstaðarins eru tveir, og kýs bæjarstjórn þá hlutfalls-
kosningu. Starf það hafa þeir á hendi í þrjú ár og mega ekki eiga sæti í bæjar-
stjórn þann tíma. Þeir hafa þóknun úr bæjarsjóði fyrir starfa sinn. Auk reikninga
bæjarsjóðs skulu þeir rannsaka reikninga þeirra sjóða og stofnana, sem bæjar-
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stjórn hefur umsjon með. Þeir skulu hafa lokið rannsókn á reikningunum innan
mánaðar frá því, er þeir fengu þá í hendur.

Þegar gjaldkeri hefur svarað athugasemdum endurskoðenda. - en það skal
hann hafa gert innan fimmtán daga, -- skal leggja reikninginn fyrir bæjarstjórn,
er úrskurðar hann og veitir gjaldkera kvittun. ÞÓ má enginn taka þátt í úrskurði,
er snertir þau störf, er honum hafa verið sérstaklega á hendur falin.

Nú vill reikningshaldari eða annar, sem hlut á að máli, eigi viðurkenna, að úr-
skurður bæjarstjórnar sé réttur, enda sé honum lögð peningaábyrgð á hendur, og
má hann þá skjóta málinu til dómstólanna.

Þegar lagður hefur verið úrskurður á reikning gjaldkera, á að auglýsa ágrip
af honum, In' bæjarstjóri semji. Á það ágrip að vera svo fulkornið, að í því séu til-
greind aðalatriði í tekjum og gjöldum bæjarins.

18. gr.
Fyrir lok septembermánaðar ár hvert skal senda ráðherra reikninga yfir um-

liðið reikningsár.
Komi það fram, að bæjarstjórn hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að greiða gjöld,

er hvíla it bænum að lögum, eða it annan hátt ranglega beitt valdi sínu, skal ráð-
herra gera þær ráðstafanir, er við þarf, og - ef nauðsyn krefur -- með lögsókn
koma fram ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem átt hafa þátt í þessum
ályktunum.

19. gr.
Bæjarstjórn semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en ráðherra staðfestir hana. Má

ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar, og renna þær í bæjar-
sjóð. Með mál út af brotum gegn þeirri reglugerð skal farið sem almenn lögreglumál.

20. gr.
Bæjarstjórn hefur umsjón með öllum þeim fyrirtækjum, er bærinn á eða starf-

rækir, en falið getur hún sérstökum mönnum alla nánari stjórn og umsjón stofn-
ana þessara.

21. gr.
Með samþykkt þeirri, er um getur í 7. gr., má setja nánari reglur um sérhvert

atriði í stjórn bæjarins samkvæmt grnndvallarreglum þessara laga, þar á meðal
ákveða sektir fyrir brot á þeim.

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gerir ráðherra ráðstafanir til, að þau komi þá þegar til framkvæmda.

Ákvæði um stundarsakir.
1. Hreppsnefnd Húsavíkurhrepps fer með stjórn kaupstaðarins, þangað til bæjar-

stjórnarkosningar hafa farið fram.
2. Skipti á eignum og skuldum Suður-Þingeyjarsýslu - svo og ábyrgðar skuld-

bindingum -- á milli sýslunnar og Húsavikurkaupstaðar skulu fara fram hið
fyrsta. Rísi nokkur ágreiningur, sker ráðherra úr.
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