
Ed. 99. Frumvarp

til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905.

Flutningsmaður: Kristinn Danielsson.

1. gr.
Hreppsnefnd skal á ári hverju i októbermánuði gera áætlun um allar tekj- 

ur og útgjöld hreppsins yfirstandandi fardagaár og að því leyti, sem fátækratiund- 
in og aðrar tekjur hreppsins hrökkva eigi fyrir útgjöldunum, jafna niður eftir 
efnum og ástæðum sem aukaútsvari þvi, sem vantar, á alla þá, sem eiga lög- 
heimili eða hafa fast aðsetur i hreppnum eða hafa þar samfleytta dvöl eigi 
skemur en Qórar vikur til arðsams atvinnureksturs. Þeir skulu greiða 
þar fult gjald eftir öllum efnahag sinum, sem ekki hafa líka á gjaldárinu haft 
fast aðsetur eða samfleytta dvöl til atvinnureksturs annarstaðar og goldið þar út- 
svar. Sé svo, má ekki leggja hærra gjald á þá, en samsvarar þeim tíma, er þeir 
hafa haft fast aðsetur eða samfleytta dvöl í hreppnum. Sömuleiðis má léggja 
útsvar á verzlanir og aðrar arðsamar stofnanir og fyrirtæki í hreppnum, er Séu 
rekín að minsta kosti 4 vikur af gjaldárinu, þótt eigendur þeirra hafi eigi haft 
þar fast aðsetur. Einnig má leggja aukaútsvar á ábúð á jörð eða jarðarhluta og 
leiguliðaafnot af jörðu, þótt engin ábúð fylgi, og lóðarafnot, sem einhvern arð gefa, 
sé þessi afnot rekin ekki skemur en 4 vikur, þótt leiguliði eða notandi eigi heim- 
ili annarstaðar. — Ennfremur má leggja aukaútsvar á kaupfélög og pöntunar- 
félög, ef þau hafa leyst borgarabréf, hafa sölubúð og vörur til sölu, svo sem hæfa 
þykir eftir árlegri veltu og arði í söludeild félagsins.

2. gr.
Á aðkomumann, sem stundar bátfiski, má leggja aukaútsvar hæfilegt í sam- 

anburði við innansveitarmenn, þó því að eins, að hann rói á útveg annara en 
þarsveitarmanna eða sé formaður eða taki hlut sinn sjálfur. Útsvarinu skal for- 
maður lúka fyrir sig og þá sem á báti hans róa og útsvarsskyldir eru eftir þess- 
ari grein og getur tekið fyrir þvi af óskiftum afla, ef ekki greiðist á annan hátt. 
Skemmri timi en 4 vikur kemur ekki til greina. — Sá sem útsvar er á lagt eftir 
þessari grein getur kært það skriflega fyrir hreppsnefnd, er tekur kæruna til með- 
ferðar og úrskurðar hana, sé hún komin til nefndarinnar innan frests, sem hún 
telur hæfilegan eftir þvi sem á stendur i hvert skifti. Nú er gjaldþegn ekki á- 
nægður með úrskurð hreppsnefndar og má hann þá skjóta kæru sinni undir úr- 
skurð sýslunefndar, sem leggur á hana fullnaðarúrskurð, ef hún telur áfrýjun á



Úrskurði hreppsnefndar koma fram á hæfilegum fresti. Að öðrum kosti skal 
kærunni ekki sint.

3. gr.
36. og 37. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905 eru numdar úr gildi.


