
 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

Cáin Mhaoine Áitiúil 2017 – Céim an Chomhairliúcháin Phoiblí  

 

Suirbhé 

1) Roghnaigh ceann amháin
 

 díobh seo a leanas (riachtanach) : 

 Cónaitheoir – Limistéar Riaracháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
 Neamhchónaitheach – a úsáideann Seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
 Gnólacht 
 Cumann Carthanachta 
 Leas Earnála  
 Eile – sonraigh _________________________ 
 
 

2) Maidir le Buiséad Ioncaim Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2017, an bhfuil tú ar 
an eolas go bhféadfaidh na Comhairleoirí Cathrach Bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a 
athrú le +/- 15%? 
 
i)  - Tá 
ii)  - Níl  
 
 

3) Conas a d’éirigh tú feasach air sin: 
 
i) Le fógra poiblí 
ii) Le hionadaí tofa 
iii) Le díospóireacht phoiblí 
iv) Eile (Sonraigh) 

 
 

4) An mian leat go ndéanfaidh d’ionadaí tofa Bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a athrú?  

 - Is mian  

 - Ní mian  

5) An mian leat go ndéanfaidh d’ionadaí Bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a mhéadú? 
 
 - Is mian  

 - Ní mian  

  

      6) Más mian, le cén raon? (Cuir tic ach i mbosca amháin) 

i)   - (0% - 5%) 

ii)   - (6% - 10%) 

iii)   - (11% - 15%)  



 
 

 7) An mian leat go ndéanfaidh d’ionadaí Bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a laghdú?  

 - Is mian  

 - Ní mian  

  

 8) Más mian, le cén raon? (Cuir tic ach i mbosca amháin) 

i)   - (0% - 5%) 

ii)   - (6% - 10%) 

iii)  - (11% - 15%)  

 

 9) Tuairimí breise: 

 
 
 
 
 
 
 
Is féidir leat do thuairim/do dhearcadh a léiriú mar seo a leanas: 

1 – An suirbhé seo ar líne a chomhlánú ag :  http://bit.ly/LPTSurvey2016 

2 – An suirbhé seo a chomhlánú agus é a sheoladh le ríomhphost chuig: lptconsultation@dublincity.ie 

3 – I scríbhinn tríd an suirbhé seo a chomhlánú agus é a sheoladh chuig: 

Comhairliúchán ar an gCáin Mhaoine Áitiúil, 
f.ch. An Rannóg Airgeadais, 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
Oifigí na Cathrach, 
Cé an Adhmaid, 
Baile Átha Cliath 8 

 
Cuirfear cóipeanna crua den suirbhé seo ar fáil i Leabharlanna Poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath agus san Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí, Oifigí na Cathrach, Baile Átha Cliath 8 agus in Oifigí 
Ceantair áitiúla. Cuirfear leagan pdf den suirbhé ar líne ar fáil freisin le híoslóideáil ar:  
http://bit.ly/LPTSurvey2016   nó cuirfear cóip chugat ach ríomhphost a sheoladh chuig 
lptconsultation@dublincity.ie 
 
 
Beidh céim an chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ón Déardaoin 14 Iúil 2016 go Luan 15 Lúnasa 
2016. Caithfidh suirbhéanna comhlánaithe a bheith faighte faoi 4.30pm Dé Luain 15 Lúnasa 
2016. 
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