Clár Oibre le haghaidh
Éisteachta ó Bhéal
ABP-301558-18

Dáta

26 Meitheamh 2018

Am Tosaithe

10.00

Áit

Óstán Clayton, Ballinode, Sligeach

Is í cúis na héisteachta ó bhéal ná deis a thabhairt do gach pháirtí, dóibh siúd atá ag
iarraidh, tuilleadh aighneachtaí lasmuigh de na haighneachtaí scríofa atá déanta acu
a chur isteach, agus chun deis a thabhairt don chigire tuilleadh eolais nó soiléiriú a
fháil ar aon cheist a chuirtear chun tosaigh. Beidh deis ag na rannpháirtithe chomh
maith ceisteanna a fhiafraigh nó soiléiriú a lorg ar aighneachtaí a thabharfar isteach
ag an éisteacht, de réir an Chigire.
Níl ar aon rannpháirtí aighneacht a chur isteach ann, nó ceist a chur chuig na
rannpháirtithe eile. Cuirfear gach aighneacht scríofa a fhuarthas cheana san áireamh
ag an gcigire agus ag an mBord. Mar sin, ní gá d’aighneachtaí a chuireadh isteach
cheana a bheith athráite ag an éisteacht ó bhéal.
Ina aighneacht don éisteacht, iarrtar ar an Údarás Áitiúil na ceisteanna seo a leanas
a In its submission to the hearing the Local Authority is requested to address the
following specific issues:
•

Achoimre ar an tionscadal.

•

Cúis an OCÉ / cás don tógáil.

•

Freagra ar cheisteanna a ardaítear sna hargóintí.
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Cuirtear i gcuimhne duit nach bhfuil ról nó dlínse ag an mBord maidir le cinntiúchán
nó measúnú ar chúiteamh agus ba chóir go dtuigfidh aon aighneacht a chuirtear
isteach é sin mar ní féidir aon phlé a dhéanamh ar saincheisteanna maidir leis sin.
Ag deireadh na héisteachta ó bhéal, ullmhóidh an Cigire tuairisc agus moladh ar an
gcás don Bhord. Beidh an cinneadh maidir leis an Ordú Ceannaigh Éigeantaigh a
dheimhnigh nó a neamhnigh déanta ag an mBord amháin.
Is féidir leis an mBord íocaíocht a ordú d’aon duine atá i láthair ag an éisteacht i
gcomhair costas a d’íoc an duine sin mar gheall ar a láithreacht ag an éisteacht.
Beidh aon íocaíocht faoi rogha an Bhoird. Ba chóir iarratas scríofa a chur chuig an
mBord ar lorg costas faoi cheann trí sheachtain ó dáta na héisteachta seo.
Má tá tú ag iarraidh cóipeanna scríofa d’iarratais a chur isteach, glactar leo ach
amháin má tá cóipeanna ar fáil do gach páirtí ag an éisteacht. Ba chóir duit dhá
chóip d’aon cáipéis scríofa a thabhairt isteach do chomhad an Bhoird chomh maith.
The agenda and order of appearance for the oral hearing is set out below. Parties
should please note that this is indicative only, and may vary during the course of the
oral hearing at the discretion of the Inspector.
Le do thoil téigh i dteagmháil linn faoin 15 Meitheamh 2018 má tá riachtanais
rochtana agat (nó ag ball do ghrúpa) ionas gur féidir linn do fhreastal ag an éisteacht
ó bhéal seo a éascú. Is féidir nach mbeimid in ann cloí le hiarratais maidir le hócáid
áirithe a dhéantar i ndiaidh an spriocdháta mar gheall ar thréimhse ghearr ama chun
an t-iarratas a shocrú.
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10 r.n.

Oscailt na hÉisteachta
Comhairle Contae Liatroma:
•

Achoimre ar an tionscadal / na hoibreacha beartaithe.

•

Cúis an OCÉ / cás don tógáil.

•

Freagra ar cheisteanna a ardaítear sna hargóintí.

Agóideoir (An tAth. Sean Maguire – Bord Bainistíochta Bhunscoil an
Duifriain ).
Ceistiú idir na rannpháirtithe.
Aighneachtaí deiridh san ord seo a leanas:
•

Agóideoir.

•

Comhairle Contae Liatroma.

(Ní féidir ábhair nua a phlé agus ní gá níos do na haighneachtaí a
bheith níos mó ná 10 nóiméad ar fhad.)
1 i.n.

Dúnadh na héisteachta.
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