
Ed. 41. t'rum varp

til laga um sölu jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs úr jörðinni Nesi i 
Norðfirði.

Flntningsm.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
. Rikisstjórninni er heimilt, að fengnu samþykki sóknarprests, að selja 

hæjarsjóði Neskaupstaðar þær 840 álnir úr jörðinni Nesi, sem eru eign Nes-



kirkju, að undanskilinni hæfilegri lóð undir ibúðarhús til prestsseturs og 21/* 
hektara túnstæði, er fylgja skal prestssetrinu.

2. gr.

Ennfreinur er rikisstjórninni heimilt að selja bæjarsjóði Neskaupstaðar 
340 áhiir úr Nesi, sem eru eign rikissjóðs.

3. gr.

Jarðarhluta þá, sem seldir verða samkvæmt lðgum þessum, má aldrei 
selja úr eigu bæjarins, nema rikið sé kaupandi.

' 4. gr.

Um mat á jarðarhlutum þessum og greiðsla kaupverðs fer eftir ákvæð- 
um laga nr. 50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða, og laga nr. 31, 20. okt. 
1905, um sölu þjóðjarða, þó þannig, að söluverð þeirra 340 álna, er rikissjóður 
á, verði eigi lægra en 9500 krónur.

5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
. I

Frnmvarp sama efnis og þetta var borið fram á siðasta Alþingi, en náði 
þá ekki fram að ganga. Meginástæða til þess, að frv. náði ekki samþykki siðasta 
þings, var, að ekki var þá hægt að láta fylgja nmsögn sóknarprests. Nú hefir 
málið verið rætt við sóknarprestinn, og fylgir hér með, í eftirriti, yfirlýsing fiá 
honnm, þar sem hann mælir með sölnnni, ef fallnægt verðnr þeim skilyrðam, 
er hann setar. -

Skilyrði sóknarprestsins eru:
1. Að nndanskilin sölanni verði hæfileg lóð undir ibúðarhús til prestsseturs, 

ásamt 2Vs hektara túnstæði á þeim stað, er núverandi sóknarprestur og 
bæjarstjórn koma sér saman nm.

2. Að rikissjóðnr (eða kirkjnjarðasjóðnr) byggi eða kanpi sæmilegt ibúðarhús 
og afhendi sóknarpresti sem prestssetar með aðgengilegnm kjörnm, sem gilda 
sknln fyrir eftirkomandi presta.

Að öðrn leyti visast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi þessn máli á 
siðasta þingi. (Sjá Alþt. 1929, þskj. 53). .

Fylglgkjal I.

(Afrit).

Ég Jakob Jónsson, prestnr að Nesi i Norðfirði, gef bér með samþykki 
mitt til þess, að prestssetnrsjörðin Nes verði seld Neskaupstað i Noiðfirði, ef



samkomnlag næst milli min og kirkjnstjórnarinnar nm skipun á málnm presta- 
kallsins framvegis.

Nesi í Norðfirði, 13. jan. 1930.

Jakob Jónsson.

Fylglgkjal II.

Ú t s k r i f t  dr gerðabök bæjarstjórnarinnar f Neskaapstað, Norðflrðl.

Ár 1930, miðvikndaginn 8. janúar, kl. 8 e. h. var ankafnndnr haldinn i 
bæjarstjórn Neskanpstaðar, i samkomnsal bæjarstjórnar.

Mættir vorn, ank bæjarstjóra, bæjarfnlltrúarnir Ingvar Pálmason, Páll G. 
Þormar, Jón Sveinsson, Pétnr Waldorff, Jónas Gnðmnndsson, Stefán Gnðmnnds- 
son, Sigdór V. Brekkan, Jón Signrjónsson.

Fnndnrinn hafði verið auglýstur á venjulegan hátt og bæjarfnlltrnnnnm 
send dagskráin.

' Fyrir var tekið:

III. Þriðja mál á dagskrá. Kanp á jarðarhlnta kirkjunnar og rikissjóðs i landi 
kaupstaðarins. Kom fram svofelld tillaga:
1. Bæjarstjórnin samþykkir að fela þingmönnum kjördæmisins að fara fram 

á, þegar á næsta Alþingi, kanp á eignarhlntum rikissjóðs og kirkju í landi 
kaupstaðarins.

Borin npp og samþykkt i einn hljóði.

Fleira ekki fyrir tekið. .

Gerðabókin npplesin og samþykkt.

Fnndi slitið 121/*.

Kristinn Ólafsson,

Jón Sveinsson. Páll G. Þormar. Jónas Gnðmnndsson.
Stefán J. Gnðmundsson. Pétur L. Waldorff. Sigd. V. Brekkan.

Ingvar Pálmason. Jón Signrjónsson.

Rétta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn i Neskanpstað, 9. janúar 1930.

Kristinn Ólafsson.


