
Nd. 336. Nefndarálit

um frv. til laga um nöfn bæja og kaupstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað þetta mál allrækilega. Sýnist henni rjettara, að 
frumkvæði að nafnbreytingum sje bjá ibúum  kaupstaða og kauptúna heldur 
en hjá stjórn eða þingi. Flytur nefndin þvi breytingar á frv. í þá átt, og telur 
nefndin hæfilegt, að ef a. m. k. fim tungur ibúa í kaupstað eða kauptúni 
æskir tiltekinnar nafnbreytingar, þá skuli atkvæðagreiðsla fara fram, svo sem 
segir i breytiugartillögu nefndarinnar. Þá eru orðin »kaupstaður« og »kaup- 
túnc orðin lögfest i þeirri merkingu, sem frv. kallar bæ og kaupstað. Vill 
nefndin til samræm is við aðra löggjöf breyta þessu.

Það er þvi tillaga nefndarinnar, að frv. verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Nöfnum kaupstaða og kauptúna ræ ður málvenja ibúa.

2. Við 2. gr. Fyrir orðin »bæ eða kaupstaðc kom i: kaupstað eða kauptún.
3. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:

Nú vill bið fæsta fim tungur kaupstaðar- eða kauptúnsbúa breyta nafni 
á kaupstað eða kauptúni. Skal þá stjórnarráðið fyrirskipa atkvæðagreiðslu 
um staðarheitið, og hafa þá atkvæðisrjett þeir hinir söm u og atkvæðisrjett 
eiga í málefnum sveita og kaupstaða, og skal farið eftir gildandi kjörskrá 
við atkvæðagreiðsluna. Kjörseðlar skulu prentaðir og á þeim standa:

J á
INíei

Gerir sá kjósandi kross framan við »Já«, sem vill fallast á nafnbreyt- 
inguna, en hinir krossa framan við »Nei«. Seðill er ógildur, ef krossað er 
við bæði orðin á atkvæðaseðli, eða eigi verður sjeð, hver var vilji kjósanda.

Bæjarstjórn eða hreppsnefnd sjer að öðru leyti um  framkvæm d at- 
kvæðagreiðslunnar, eftir fyrirmælum stjórnarráðs.

4, Á eftir 3. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Þegar meiri hluti kjósenda, þeirra, er þátt taka í atkvæðagreiðslu, 

hefir samþykt nafnbreytingu á kaupstað eða kauptúni, skal bún öðlast 
gildi þegar Alþingi befir fallist á hana með sjerstökum lögum.



5. Við 4. gr., sem verður 5. gr. Orðið »sjálf« i fyrstu linu skal falla niður.
6. Fyrirsögn frv. skal vera: Frum varp til laga um nöfn kaupstaða og kauptúna.

Alþingi, 12. april 1929.
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