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JABEEN BATZARREKO ONARPEN AKTA 
izanik, egoitza soziala
Bertaratutakoak
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Ordezkariak
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Bertaratu  gabekoak
Solairua
% Partaidetza-kuota
Presidenteak lehenengo deialdian horretarako deitutako Ezohiko Batzarrean bildu ondoren (edota lehen deialdia baliozkotzat hartzeko behar adina pertsona bertaratu ez zenez gero, bigarren deialdia egin zen ordu erdi geroago, deialdian jaso zen bezala), Batzarrari hasiera eman zitzaion. 
ordezkatzen dute
Lehenik, ordaindu gabeko zor guztien ordainketan egunean ez egoteagatik botorik ez duten jabe pribatuen izenak, abizenak eta partaidetza-kuotak ezagutarazi ziren, zeinak lehenago deialdian ohartaraziak izan baitziren, eta hauek izan ziren:
 
pisuaren/lokalaren jabea, hain zuzen ere. Marjinan zerrendatutako jabeek erkidego honen partaidetza-kuoten % 
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Kuota ordaindu gabeko zorra
Horren ondoren deialdiko gai-zerrendaren puntuak jorratu ziren eta, azaldu, eztabaidatu eta bozkatu ondoren, erabaki hauek hartu ziren:
 
Lehena- Batzorde honi aurkezteko esku-hartze proposamenak bildutako birgaitze obrak egitea onartu da
Esku-hartzearen zenbateko ekonomikoa, obra-kontratuaren aurrekontua eta dokumentuak idazteko ordainsari teknikoak barne, hau
 € (zergak kanpo).
 agindu horretan zehaztutako organoetan laguntzetarako eskabidea aurkez dezan
Laugarrena.- Lehenengo puntuan adierazitako obrak gauzatzea erabaki denez, eskumena ematen zaio Jabeen Batzarrari, pisu edo lokal bakotzaren partaidetza-portzentajeen arabera, dagozkion derramak presta ditzan, xede horretarako emandako diru-laguntzen zenbatekoak kendu eta gero
Bosgarrena.- Galde-eskeak. 
Azaldutako erabakien aldeko botoa eman duten jabeak hauek dira:
jaun/andre teknikari jaunak/andreak
Baita, halaber, esku-hartzea bideragarri egiten duten dokumentu teknikoak ere. Obren helmenean jarduera hauek sartzen dira
NAN zk. duenak, egina.
Esku-hartzeak birgaitze-obra hauek hartzen ditu barne:
Bigarrena.- Laguntzen eskaera izapidetzea erabaki da, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduaren babesean. Arau hori etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa da. Horren bidez, birgaitze integral eta efizienterako itzuli beharrik gabeko laguntzak arautzen dira (3. lerroa) eta agindua, 2022ko ekainaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako Sailburuarena. Honen bidez, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzea xede duen birgaitzeetarako laguntza-programen oinarriak zehaztu eta deialdi publikoa arautzen da (853/2021 Errege-dekretua, urriaren 5ekoa, Next generation EU Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planeko  -Europar Batasunaren finantzazioarekin - bizitegi birgaitzearen eta gizarte-laguntzako etxebizitzaren arloko 3., 4. eta 5. programak arautzen dituena). 
jaunari/andreari (NAN),
jabeen erkidego honen ordezkaritzan.
Hirugarrena.- baimena emango zaio
Bildutakoak
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Ordezkariak
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Sin. Idazkaria-Administratzailea                          
Sin. Presidentea                              
Sin. Bildutakoak
1.0
Ficha actuación de la solicitud de subvención.
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