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um frv. til laga um bæjarstjórn á SeyðisQrði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta á nokkrum  fundum  og borið  það saman 
við lög þau, er það á að kom a í stað. Hefir hún sannfært sig um það, að breyt- 
ingar þær, er frv. gerir á iögunum  frá 8. maí 1894, eru þvi nær að öllu leyti 
sniðnar eftir hinum nýrri bæjarstjórnarlögum  fyrir kaupstaðina H afnarfjörð, ísa- 
fjörð, Akureyri og Vestmannaeyjar, og þykir ekki þ örf á að fjölyrða um þær 
breytingar.

í 16. gr. frv. eru ákvæði um lóðargjald í kaupstaðnum , sem eru ný. Eftir 
þeim á að virða og meta til peningaverðs allar útm ældar byggingarlóðir í bæn- 
um , bygðar og óbygðar, svo og grunna þeirra húsa, sem notuð eru við ábúð á 
jörð , og greiða í bæ jarsjóð 1— 2 krónur af hverjum  100 krónum  af virðingar- 
verði lóðarinnar sjálfrar eða grunnsins, án tillits til m annvirkja þeirra, sem gerð 
hafa verið á þeim. Þó skal af engri lóð  greiða m inna gjald en 8 krónur.

Matið á lóðunum  framkvæma hinar lögskipuðu fasteignamatsnefndir, að 
því er snertir eldri lóðir. Að því er lóðir snertir, sem mældar eru út á milli 
reglulegra fasteignamata, þá metur fasteignanefnd bæjarins þær þar til næsta reglu- 
legu fasteignamati er lok ið . Sama nefnd metur og verð grunna þeirra húsa, sem 
notuð eru við ábúð á jörð .

Eftir Iögunum frá 1894 er Ióðargjaldið á Seyðisfirði 1— 2 aurar á hverja 
feralin í grunnum undir íbúðarhúsum  og geym sluhúsum  o g V io —7® eyris á hverja 
feralin í óbygðri útmældri lóð  í kaupstaðnum . 1 Vestm annaeyjum  er lóðargjaldið 
4— 10 aurar á fermetra í útmældum húsgrunnum , en 2— 4 aurar á fermetra í óbygð- 
um lóðum ; á ísafirði er gjaldið 2 — 5 aurar á feralin i bygðri lóð  og 1— 2 aur- 
ar á feralin í óbygðri lóð.

Nefndin telur fult eins rjett, að lóðargjaldið sje m iðað við verðmæti lóð - 
anna eins og rúmm ál þeirra, og finnur því ekkert við þessa breytingu að athuga.

Þar sem laun bæjarfógetans á Seyðisfirði hafa nú verið tekin upp í frv. 
stjórnarinnar til laga um laun embættismanna, sem væntanlega nær fram að 
ganga, telur nefndin rjettara að fella ákvæ ðið um þau úr 2. gr. frv. þessa.

í frv. er gert ráð fyrir því, að bæjarfógetinn haldi áfram að vera oddviti 
bæjarstjórnarinnar þar til kjósendur m eð leynilegri atkvæðagreiðslu samþykkja 
m eð 2/3 greiddra atkvæða, að bæjarstjóri skuli kosinn (2. gr.), en að oddviti bæ j- 
arstjórnar hafi því að eins atkvæðisrjett á fundum , að hann sje bæjarfulltrúi 
(8. gr.).

Eftir núgildandi lögum  hefir bæjarfógetinn atkvæðisrjett á fundum, og 
missir hann nú, er þessi nýju lög ganga í gildi, nema því að eins, að hann verði 
þá kosinn bæjarfulltrúi.

Þar sem ekki verður sjeð, að bæjarfógetinn hafi haft neitt við þetta að 
athuga, finnur nefndin ekki næga ástæðu til að ganga á móti tillögum bæ jar- 
stjórnarinnar í þessu efni.



Þar sem nefndin þannig finnur ekki neitt verulegt við frv. að athuga, 
leyfir hún sjer að ráða háttv. deild til að sam þykkja það m eð þessum

BREYTINGU M :

1. V ið 2. gr. O rðin : »og  hefir að launum  kr. 500,00 á ári úr rikissjóðicc i 1.
málsgr. falli burt.

2. —  6. —  í  stað orðsins: »bæ jarfógeti« í 2. málsgr. kom i:
oddviti bæjarstjórnar.

3. — 8. —  1 stað orðsins »kosn ingu« í byrjun greinarinnar kom i:
kosningargerð.

4. —  10. —  1 stað orðsins: »ágreiningsákvæ ði« i næstsíðustu málsgr. kom i:
ágreiningsatriði.

5. —  17. —  í stað: »kaupskap og þilbátaútgerð« i 2. málsgr. kom i:
kaupskap eða þilbátaútgerð.

6. —  —  —  í stað: »e f þau« í 3. málsgr. kom i:
er.

7. —  18. — í stað orðsins: »hennar« síðast i 1. málsgr. kom i:
nefndarinnar.

8. —  —  —  í  stað orðsins: »fjárnám « í 6. málsgr. kom i:
lögtak.

9. — 19. —  í  stað: »o g  skattskyldir« kom i:
eða skattskyldir.

10. —  27. — í stað orðsins: »snerta« í 3. málsgr. kom i:
snertir.

11. —  28. —  í stað orðsins: »Þ ar« í byrjun 2. málsgr. kom i:
Það.

Alþingi, 31. jú lí 1919.

G uðjón Guðlaugsson, Jóh. Jóhannesson,
form aður. fundaskrifari og ritari.

Magnús Torfason.


