
Aíd. 140. Alefndaráltt

um frv. til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum  og lendum i H úsavíkuihreppi 
(þ tk j. 75).

Frá Qárhagsnefnd.

Nefndin heflr athugað frv. og er hún á einu máli um það að leggja tii, 
að það nái fram að ganga, óbreytt í aðalatriðunum .

Nefndinni þykir lágm arksgjaldið, 5 kr., o f  hátt, og geta hæglega valdið 
misrjetti, þannig, að m aður með litia garðbolu yrði að greiða jafnhátt gjald og 
annar, sem hefði miklu stærra land. Þykir nefndinni lágm arksgjaidið hæfilega 
ákveðið 2 kr.

'á vill nefndin bæta inn í frv. nokkrum  ákvæ ðum , aðallega til skýringar.
Fjárhagsnefndin vill láta það kom a skýrt fram í frv., hverjum beri að

greiða lóðargjöldin , og vill hún láta eiganda lóðar, ef það er einstakur maður
eða fjelag, greiða það, en annars þann, er leigurjettinn hefir.

í frv. er ekki ákveðinn gjalddagi lóðargjaldanna. Og þó að segja megi, 
ef til vill, að það liggi í hlutarins eðli, að gjalddagi þeirra sje hinn sami og 
annara hreppsgjalda, þykír nefndinni samt rjettara að taka upp í frv. ákvæði 
um þetta. F*á vantar og heim ild til þess að taka gjöldin lögtaki, svo sem er um 
önnur opinber gjöld.

Þá er það ekki skýrt eftir frv., hvort jarðeignanefndin skulí skipuð 
m önnum  úr hreppsnefndinni eða eigi. En samkvæmt upplýsingum , sem nefndin 
hefir úr símskeyti frá hreppsnefndinni til þm. S.-Þing., er það ósk hreppsnefnd- 
arinnar, að heimilt sje að skipa í nefndina menn utan hreppsnefndar, og hefir
fjárhagsnefnd fallist á þetta. En þá er iíka nauðsynlegt að taka fram í lögunum j
að það sje borgaraleg skylda að taka sæti í nefndinni,

Rjettara þykir og að setja ákvæði i lögin um það, hvernig fara skuii að, 
ef sæti losnar í nefndinni áður en kjörtím abilið er iiðið.

Samkvæmt fram ansögðu leyfir fjárhagsnefndin sjer að leggja það til, að 
háttv. deild samþykki frv. m eð eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. V ið t , gr. í stað oröanna »5 — fimm — « kom i:
2 —  tvær —

2. Á eftir 1. gr. kom i tvær nýjar gr„ svo h ljóðandi:
a. Lóðargjald eftir lögum  þessum greiðir eigandi, ef það er einstakur m að- 

ur eða fjelag, nema um leigulóðir, leigujarðir eða önnur samningsbundin 
jarðarafnot sje að ræða; þá greiðist lóðargjaldið af eiganda leigurjettindanna.

b. Gjaiddagi lóðargjalda er sá sami og gjalddagi annara hrepps alda. 
Lóðargjöidin  tná taka lögtaki.



3. V ið 2. gr. Aftan við greinina bætast tvær nýjar m ilsgr .:
Heimilt er að skipa í jarðeignanefnd menn utan hreppsnefndar, og getur 

enginn hreppsbúi skorast undan að taka sæti í nefndinni og gegna störfum i 
henni eitt kjörtím abil.

E f sæti losnar i nefndinni áður en kjörtim abil er á enda, kýs hrepps- 
nefnd mann í h ið auða sæti fyrir það, sem eftir er a f kjörtím abilinu.

Greinatalan breytist samkv. þessu.

Alþingi, 22. mars 1922.

M. J. Kristjánsson, Jón A. Jónsson, Jón Baldvinsson, 
form aður. fundaskrifari. fram sögum aður.

Porl. Guðm undsson. Jakob Möller.


