Clár Oibre Éisteacht ó
Bhéal
ABP-306206-19

Date

Dé Céadaoin 27 Eanáir, 2021

Am Tosaithe

10 a.m.

Suíomh

Oifigí an Bhoird (trí MS Teams)

Tá clár oibre agus ord theacht i láthair na héisteachta ó bhéal leagtha amach thíos,
mar aon le clár ama. Ba cheart do rannpháirtithe a chur san áireamh gur clár ama
táscach amháin é seo, agus gur féidir leis an gCigire é a athrú i gcúrsa na
héisteachta ó bhéal.

Clár Oibre
Dáta: 27 Eanáir, 2021
Am

Topaic
•

Oscailt na héisteachta ó bhéal - An Cigire

•

Údarás Áitiúil (ina dtabharfar freagraí ar agóidí a fuair an
Bord)

AM – 10.00

•

Agóideoirí (san ord seo a leanas):

•

Michael Kennelly

•

Breda Kenny

•

Clydo Eco Homes Ltd.

•

Michael O’Connor

•

Ceistiú idir na páirtithe

•

Na ráitis deiridh san ord seo a leanas:
o

Agóideoirí

o

Údarás áitiúil
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Dáta: 27 Eanáir, 2021
Am

Topaic
•

Dúnadh na héisteachta ó bhéal - An Cigire

Nótaí
•

Iarrtar go sonrach ar an iarratasóir díriú ar na freagraí atá tugtha aige ar na
hagóidí ina aighneacht chuig an éisteacht ó bhéal agus a thabhairt ar aird gur
féidir glacadh leis go mbeidh an t-iarratas iomlán agus gach aighneacht léite.

•

Ní bheidh in aighneachtaí an agóideora ach freagraí ar fhreagra an iarratasóra
ar na hagóidí a fuarthas. Tar éis na haighneachtaí aonair a dhéanamh,
tabharfar deis do gach Tríú Páirtí aon cheist eile atá acu a chur.

•

Níl dualgas dá laghad ar aon duine aighneacht a dhéanamh ag an éisteacht ó
bhéal ná ceisteanna a chur ar na páirtithe eile. Cuirfidh an Cigire agus an Bord
gach aighneacht scríofa a fuarthas cheana féin san áireamh. Dá bhrí sin ní gá
athrá a dhéanamh ag an éisteacht ar aighneachtaí a rinneadh i scríbhinn
cheana.

•

Meabhraítear duit nach bhfuil aon ról ná dlínse ag an mBord sa chinneadh nó i
measúnú an chúitimh agus ba chóir go gcuirfí é sin san áireamh in aon
aighneacht chuig an éisteacht de bhrí nach gcuirfear am ar fáil d’aon phlé mar
gheall ar chúiteamh.

•

Ag deireadh na héisteachta ó bhéal, ullmhóidh an Cigire tuarascáil agus moladh
ar an gcás don Bhord. Is é an Bord a dhéanfaidh an cinneadh an tOrdú
Ceannaigh Éigeantaigh a dheimhniú nó a chur ar neamhní.

•

Féadfaidh an Bord ordú a dhéanamh go n-íocfaí ranníocaíocht i leith chostais
aon duine a thagann go dtí an éisteacht ó bhéal, a thabhaigh an duine sin as
bheith i láthair ag an éisteacht. Faoi lánrogha an Bhoird a dhéanfar aon
íocaíocht. Ba chóir aon iarratas ar chostais a dhéanamh i scríbhinn chuig an
mBord laistigh de thrí seachtain ó dháta na héisteachta seo.
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