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Haurreskola

PARTEHARTZEA

Mila esker herritarrak!
Erantzun bikaina izan du udalak martxan jarritako parte-hartze prozesuak.
Herritarren artean zabaldutako 145
galdetegietatik 109 jaso ditugu bueltan; hauetatik 6 txurian eta 103 beteta.
%75 pasatxoko parte-hartzea izan da
beraz. Mila esker! Pozgarria da udaleko erabakietan herritarrok erabakitzeko ahalmena izan nahi duzuela jakitea.
Pozgarria da horretan udalbatzako
partaideok bakarrik ez gaudela sentitzea. Pozgarria ohartzea erakunde
publikoak beste modu batez kudeatzea gauzagarria dela.
Jasotako erantzunek erakusten dute
udalak proposatutako proiektuek herritarren onarpena jasotzen dutela.
Herriko parkea egitea da baiezko kopururik handiena lortu dituena. Ondoren, Orendaindik Abaltzisketarako
“bide gorria”. Honen ondotik, kale
baserria eraberritzea. Azkenik, plaza peatonalizatzea. Obra hauek
gauzatzeko lehentasun maila ere
orden beretsuan ezartzen dute
proiektu bakoitza.
Herritarren

partetik

beste

hainbat proiektu egiteko nahia ere agertzen da. Horie-

Orendaindarren
%75ak erantzun
du galdetegia.
Emaitzen inguruan
hausnarketa
egiteko Herri
Batzarra egingo da
martxoaren 4ean
eguerdiko 12etan
udaletxean.

tatik hainbat gauzatze bidean
daude. Beste batzuk gauzatzea zail da udalak dituen diru
iturriak kontutan hartuta. Dena
den, proiektu posible horien
inguruko iritziak banan-bana
galdeketa

honen

inguruan

antolatuko dugun Herri Ba
tzarrean azalduko ditugu. Herri
Batzar hau martxoaren 4ean
izango da; eguerdiko 12etan
udaletxean.
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Herriko eraikin berrian bultzatu nahi diren bi

Beste horrenbeste gertatzen da ikastaroekin ere.

proiektuek ere baiezkoa jaso dute. Etxeetara

Aurtenerako ikastaroak abian daude eta beste

joandakoan azaldu genuen bezala, nahi izatea

interesguneak kontutan hartuko ditugu datorren

bere hutsean ez da nahikoa ordea. Foru Aldun-

kurtsoa antolatzerakoan.

diak datorren urterako helduen eguneko zentro
eta antzekoak diruz laguntzeko asmoa du eta lehenengo solairua martxan jartzen saituko gara.
Herriko umeentzat gela sortzeko ere ahalegin
guztiak agingo ditugu. Esan bezala, ez dago dena
gure esku ordea.
Auzolanean parte-hartzeko nahia agertu dute 60
herritarrek eta horrek ilusioz betetzen du udalba
tza hau. Herriaren alde lan egiteko jendea prest
dagoela jakinda, herrian hainbat gauza gure kabuz kudeatzeko gai izango baikara.

Udalaren inguruko balorazioa egiteko goizegi
dela iritzi diote askok, arrazoi osoz gainera. Bestelakoan nahikoa balorazio txukuna egiten da. Izan
ditugu animo eta aldeko iritziak. Baita kontrako
eta kritikak ere. Lehenak indar hartzeko erabiliko
ditugu eta bigarrenak berauetatik ikasteko.
Dena dela, aldizkari honekin batera bidaltzen
dizkizuegu jasotako datuek emandako emaitzak
eta norbanakoek idatzitako iritzi eta eskakizunak.
Aurrez esan bezala, martxoaren 4ean egingo
dugun Herri Batzarrean azalduko dira galdete-

Zuen gustuen araberako kultur agenda osatzen

gietatik bildutako erantzun eta eskakizun horiek

hasi gara jada. Hor agertzen diren ekintza guztiak

guztiak.

burutzea ezinezkoa izanagatik, saiatuko gara lau
urte hauetan zehar, denetariko ekintzak antolatzen.

Mila esker beste behin ere galdetegia bete eta
udalaren erabakietan parte-hartzeagatik.

ARGAZKITAN

GAZTAIN JAN EARRA BOTA GENUN!
Azaron 25en gaztain jana iteko bildu ginen sozidaden. Earki ibili ginen... Nahiko jan, kantu ta dan
tza in genun bintzat! Datorren urten e eutsi nahi dieu ottura honi. Datorren herri afarie otsailen
11an izango a; talo jana. Aurreti talok iten ikasteko ikastaroa ta afarie segidan. Animatu ta azaldu!
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GABONAK
Aurtengo gabonetan e
etxez-etxe ibili die herriko
hainbat famili. Betiko ohiturei
eutsiz umore earren! Hortaz
gain, udaletxe azpin Guraso
Elkarteko ume ta gurason
arten indako olentzeroa eon
da plaza ingurue dotoretuz
ta gabon kutxue herriri jarriz.
Eskerrik asko Guraso Elkarte
ta herriko umei!

SAN SEBASTIANAK
Urteroko usarioai eutsiz San Sebastian eune ospatu zan Orendainen. Herriko ermitten meza izan
tzan ta geo hamaiketakoa udaletxen. Sozidadeko junta berrik e, beti bezela, bazkari earra jarri zun.
Erdipurdiko egualdie etzan aitzakie izan giro earren eune pasatzeko.

dauzkagun beharrei erantzuteko kreditu aldaketak egin ondoren, ondoko tauletan
agertzen dira modu orokorrean azalduta, datorren urterako erabaki ditugun aurrekontuak:

Mailegu hau lortzeko baldintzetako bat zen 2012. urte arteko aurrekontuak 2010.

urtean erabakitzea. Aurrez erabakitako aurrekontu batzuen aurrean aurkitu gara

beraz.

Hainbat diru partidek sarrera
eta gastu berak dituzte: ura,
zaborra eta etxez-etxeko laguntza esaterako. Herritarrei
kobratzen zaiena zuzenean
dagokion mankomunitate edo
enpresari ematen zaio.

1
2
3
4
5
7
749.107€

437.002€

6. kapitulurik ez dago

Diru laguntzetatik jasotzea espero duguna.

Ostatuko errentatik, Eltxo Elkartetik eta Kaleko etxearen alokai
rutik aurreikusten den dirua.

Diputaziotik jasotzea espero den dirua. (Foru Fondotik biltzen
den a eta etxez-eteko laguntza ordaintzeko jasotadkoa)

Ura, zaborra... herritarrei kobratzen zaiena.

Herrian egindako obrei ezarritako zergetatik jasotzen den dirua.

Baserri, etxe, terreno eta kotxeen kontribuzioak

KAPITULU BAKOITZAREN AZALPENA MODU OROKORREAN

Aurtengo aurrekontua 749 mila eurotakoa da. Obra handien bukaeran
egoteagatik daukagu hain aurrekontu altua. Sarreretan diru laguntzak
aurrikusten dira eta gastuetan, obren kostoa. Beste urtetan 300 bat
mila eurotako aurrekontua izaten da.

Kapital transferentziak

9.065€

224.740€

Transferentzia arruntak
Ondare sarrerak

57.000€

2.000€

Zeharkako zergak
Tasak eta beste sarrerak

19.300€

DIRUA EUROTAN

Zerga zuzenak

KAPITULUAK

Aurreikusten diren DIRU SARRERAK

Horregatik, gaur egungo udalbatzak, aurrez hartutako konpromisoak bete eta

na finantziatu ahal izateko bankuan 300.000 €ko mailegua eskatu behar izan zen.

Hiru hilabetero Foru Fondotik 43 mila euro inguru jasotzea egokitzen zaio Orendaini.
Diru honetatik parte bat itzultzea tokatu zaigu 2009tik
aurrera. Urtero 15 mila euro
inguru itzultzen ari da udala
gaur egun. Aurten ere pasa
den urtean jasotako diruaren
parte bat itzuli beharko dugu.
Otsailean ia 32 mila euro
jasoko dira. %6 deskontatuta. Maiatzean, abuztuan eta
azaroan 39 mila euro jasoko
dira, %2a deskontatuko digutelarik hilabete bakoitzean.

Egungo errealitatea ez dator guztiz bat ordea orduan egindako aurrikuspenekin.

UDAL ALDIZKARIA

2012ko aurrekontuak 2010. urtetik onartuta daude. Orduan, eraikin balioanitzdu-

2012ko AURREKONTUAK
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Inbertsiotarako 130 mila
euro izanagatik normalean
20 bat mila eurotakoa izaten da. Hau da proiektuak
gauzatzeko dugun dirua.

Elizako obren mailegua ordaintzeko
udalak urtero 9 mila
euro ematen dizkio
elizari.

Aurten gastuak handitu dira herrian
antolatzen diren kultur ekintza eta
ikastaroetarako. Guztira 20 mila euro.
Helburua: herriko ekintzetan jendeak
parte-hartzea. Bertan erroldatuta
daudenek %75eko laguntza jasoko
dute ikastarkoak ordaintzeko.

Hitza egunkaria diruz lagun
tzea erabaki da. 600 euro/urteko laguntza bideratuko zaio
legegintzaldi guztian zehar.
Ordainetan, okina iristen den
etxeetan Hitza egunero doan
jasotzeko aukera izango da.

1
2
3
4
9
6
7
749.103€

3.000€

Mendi Nekazaritzako kuota.

5. eta8. kapituluak ez daude

Hurkoa fundazioari ordaintzeko geratzen dena eta egindako obrak
(Haurreskola, futbol zelai ingurua, geotermia, ardkitektoen proiektuak...)

Aldundiari itzuli beharrekoak eta maileguaren itzulera

Urteko kuotak: UEMA, Enirio Aralar, Ur Kontsortzioa, Tolosaldea Gara
tzen, Hitza, festetako aurrekontua, Kultur ekintzak,Ikastaroak...
Elizari prestamoa ordaintzen laguntzeko ematen zaiona.

Udalak Kutxarekin duen maileguarengatik ordaintzen duen
interesa urteko.

Hurkoa Fundazioak 12 mila euro kobratu ditu urteko herriko
helduenei emandako zerbitzuagatik. Hemendik aurrera zerbitzu bera, irakasle berarekin 3.400 eurogatik emango da .

Kapital tranferentziak

131.653€

330.000€

Pasibo finantzarioak
Inbertsio errealak

106.600€

Transferentzi arruntak

5.000€

Ura, zaborra, taxia, udalaren mantenua (argia, ura, telefonoa, internet,
bulegoko materiala, berogailua...), kaleko argiteriaren gastuak, arkite
ktoa, alkate eta zinegotzien gastuak...

96.650€

Gastu arruntak
Gastu finantzarioak

Udaleko langileen soldatak, gizarte segurantzak...

KAPITULU BAKOITZAREN AZALPENA MODU OROKORREAN

76.200€

DIRUA EUROTAN

Pertsonal gastuak

KAPITULUAK

Aurreikusten diren DIRU GASTUAK

Udalbatza honen gastuak ondokoak dira: telefono mugikorra alkatearentzat
(30€/hilean tarifa finkoan), kilometrajea (alkateak 100€/hilean eta zinegotziek
50€/hilean) eta udalarentzat lanean ari garen bitartean ezer gertatuko balitz
aseguru bat egitea erabaki da. (120€/urtean) guztira urteko 3.460 euroko gastua suposatuko duelarik. Aurreko udalbatzako bi pertsonek udalerako lan egiten zuten ordu bakoitzeko 15 euro kobratzen zituzten. 2.010ean 8.400 euro
kobratu zituzten. Honetaz gain kilometrajea, parking-a... aparte kobratzen zituzten. Guztiz legezkoa da beraiek jasotako dirua.
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Aurrekontuak aurrekontu, azpiko taulan agertzen dira udalak gaur egunean dituen zor, jaso edo jasoko dituen diru
laguntza eta aurrez egindako obren kostoaren zenbatekoak.

Laburbilduz EGUNGO ZOR, GASTU ETA OBREN KOSTUAK
*Kopuru hauek ez dira zehatzak, borobilduta daude.

AURREKO UDALBATZAK EGINDAKOA
OBRA

Eraikin balioanitza eta inguruko urbanizazioa

KOSTUA EUROTAN

DIRU LAGUNTZA

1.220.000€

913.000€

65.000€
162.000€

32.000€

Geotermia
Futbol zelaia urbanizatzea

85.000€

12.000€

Hurkoa fundazioa

UDALAK ORDAINDU
BEHARREKOA

307.000€
33.000€
77.000€
12.000€

EGUNGO UDALBATZAK EGINDAKOA
135.000€

72.000€

1.594.000€

1.102.000€

Haur eskola berria
GUZTIRA

63.000€
492.000€

Aurrekontu hauen helbururik nagusienetako bat, aurreko

daukagun diruarekin lagunduta Haurreskolako gastua

legegintzalditik datozkigun eta guk aurrera eramandako

kentzeko asmoa dago. (Oraingoz aurrikusitako 135 mila

Haurreskolak sortutako gastuen zorrak kitatzea da. Nola

eurotatik 80 bat mila gastatu dira) Hau egin ondoren,

egingo dugu hori? Hasteko, maileguan daukagun dirua

Haurreskolako obrak gauzatzeagatik 72 bat mila euro-

erabiliko da gastu batzuekin amaitzeko Diputaziotik lau

tako laguntza jasotzea espero da. Honen ostean geoter-

hilero jasotzen dugun diruak lagundurik. Behin obra bat

miako gastuak ordainduz (57 mila euro) eta hauei dagoz-

ordaindu ostean, obra hori burutzeagatik jaso beharre-

kien diru laguntzak eskuratuz. (32 mila euro)

ko diru laguntzak eskuratuko dira. Diru laguntza horiekin
beste obra bat kubrituko da, berriz ere honi dagokion
diru laguntza eskuratuko delarik. Prozedura hau jarraituz
gastu guztiekin amaitu arte. Soberan geratukio zaigun
diruarekin mailegua bera ordain dezakegu edota beste
proiekturen bati ekiteko gorde.

Azkenean, aurrez gordetako 200 mila euro izatetik,
250en bat mila euro aurreztuta izatera iritsiko ginatekeelarik. Diru hau, maileguagatik daukagun zorra ordain
tzeko erabil daiteke edota gordeta izan dezakegu, ondoren egin nahi diren proiektuak gauzatzeko. Honetan zer
egin erabakitzeke dago. Izan ere, mailegua oso baldintza

Zehaztu dezagun goian azaldutakoa: oraintxe bertan

onetan lortu baitzuten eta gaur egunean ezinezko bailit-

(otsailak 4) bankuan 24.609 euro dauzkagu. Horretaz

zake baldintza berdinetan inongo mailegurik lortzea.

gain, maileguan eskatu ziren 300 mila eurotatik 141 mila
gelditzen dira erabili gabe. Bestalde, otsailean Foru Fondoa kobratuko dugu: 31.700 euro. Gainera, eraikin balioanitzdunagatik jaso beharreko diru laguntzaren zati bat
jasotzear gaude; 270 mila euro inguru.
270 mila euro hauetatik 200 mila gorde egingo dira.
Beste 70 mila euro horiekin futbol zelai inguruko peatonalizazioa, (25 mila euro) eraikin balioanitzdunagatik arkitektoari ordaindu beharrekoa (25 mila euro) eta
Hurkoa fundazioari zor zaiona (12 mila euro) ordaintzea
aurrikusten da.
Mailegu osotik geratzen diren 115 mila euro eta bankuan

Goian aipatutakoak asmoak direla argi utzi nahi da. Ezustekorik ezean, egingo duguna agertzen du. Beharrak eskatuta bestelako mugimendurik egin beharko genukeela
irudituko balitzaio idazkariari, asmoak aldatu beharrean
suertatuko ginateke.
Eskerrik beroenak eman nahiko genizkioke idazkariari
diru kontuak hain txukun eta hain ondo landuak izateagatik. Bere lana ezinbestekoa da udalaren osasun ekonomikoari eusteko. Irakurritakoaren inguruan inongo
zalantzarik izango bazenute, jarri harremanetan idazkaritzako langileekin eta hitzordua eskatu azalpen zeha
tzagoetarako.
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ERAIKIN BERRIA

Haurreskola lekuz aldatu da!
Horregatik, diru laguntza Haurreskola berritzeko
eta liburutegia ornitzeko eskatu da. 1. eta 2. solairuak beste fase batean bukatuko ditugu. Oraindik
ez da diru laguntza horien berririk nahiz eta aurreko urterako berez emanda egon beharko luketen.
Hala ere, hitz eman digute jasoko dugula.
Oso gustura gaude Haurreskola berriak hartu
duen itsurarekin. Dudarik gabe, aldaketa onerako izango da. Gela argitsuagoak izateaz gain,
jolaslekua ere badute orain. Herriko txikienak dira
gure altxorrik preziatuenak eta berauek ahalik eta
ondoen zaintzea gure zeregina. Espero dezagun
urte askoan zabalik iraungo duela!
Liburutegiari dagokionez, aurrekontuak eskatu
Udaletxean kokatzen zen haurreskola, eraikin berrira pasa da. Urtarrilaren 23an egin zen aldaketa.
Aurreko larunbatean irakasle, guraso eta hainbat
herritarren artean Haurreskola berrira umeen
gauza guztiak pasa ostean.

dira eta aukeraketa prozesuan gaude. Espero dezagun datozen hilabeteetan amaituta eta erabiltzeko moduan egotea. Liburutegia dotore jartzeak
ez du ezertarako balio erabiltzen ez bada ordea.
Horregatik, liburutegiaren erabilera indartzeko
plan bat martxan jarri nahi da. Gurasoen

lagun

Bi enpresek aurkeztu zituzten eraikin berriko az-

tzarekin eta herriko gazteei erabilera errazteko

pi-azpiko solairuan obrak egiteko aurrekontuak;

aukerak eskainiz. Irakurleen kluba ere sortu nahi

Egaralurrek eta Etxezarreta Erainkuntzak. Aurkez-

du herritar batek. Klub horretako partaide direnek,

turiko bi aurrekontuak parean jarrita, lana Egaralu-

irakurritako liburu baten inguruan eztabaidatzeko

rri ematea erabaki zen. Batetik aurrekontu hobea

bilduko liratekeelarik aldian behin. Horretaz gain,

aurkezteagatik eta bestetik, aurrez ere enpresa

liburutegia, Eusko Jaurlaritzako liburutegi sarean

berak egina zelako balioanitzdun eraikin berria.

sartzeko eskaera egina daukagu. Ia datozen as-

Hasiera batean, eraikin guztia barnetik ornitzeko
diru laguntzak eskatu zitzaizkion Eusko

Jaurla-

ritzari. Guztira 300 bat mila eurotako aurrekontua
zuen eraikin osoan barruko obrak egiteak. Urri aldera, Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak emateko
irizpideak aldatu zituen ordea. Bapatean eskatu
zitzaigun, diru laguntza lortzeko, obrak 2011an
bukatu behar genituela eta gainera, obren gastua,
aurreko urteko aurrekontuen gain jarri behar zela.
Kontutan hartuta Orendainen urteko bataz besteko aurrekontua 300 bat mila eurotakoa dela, eskatzen zitzaiguna betetzea ezinezko zitzaigun.

teetan ematen diguten.
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AGENDA

Urtzikinen tuboa
Herriko kaskoko urtzikinen tuboa 2012. urten jarriko zala esan tzun
Foru Aldundik baino zorioneko krisie gora-bera, 2013. urte arte atzea
tzea erabaki due obra hau.

TALO JANA

Herriko langile berrik
Herrin hiru langile hartu die Lanbidek ateatako diru laguntza bat
aprobetxatuz; bat idazkaritzako lanak iteko ta beste bi herri lanetako. Aurkeztu dien langile guztin arten hiru hok bakarrik izan die herrin enpadronatuta darenak. Horreatik izan die aukeratuk. Ofizinako
lanak iteko Julen Araburu hartu a. Beai udaletxeko artxiboa antolatzeko lana eta liburutegi berrie Eusko Jaurlaritzako saren sartzeko
lana jarri zaizkio. Herri lanetako Mikel Arsuaga ta Itziar Ruiz hartu die.
Herri bidek txukundu ta udaletxeko pintaketak iten aituko ie bestekbeste.

Otsailek 11, lanbat hontan!
Eltxo Elkarten talo jan earra antolatu da. Orendaingo
errotakok etorriko ie talok
iten eakustea. Ikastaroa 8
terditan izango a. 9tatik aurrea afarie. Han ikusiko gea!!

Herri terrenok
Udalan herri terrenok ofizialki herritarrai banatu zaizkie. Larraspi Goñiko ta Kale aurreko lur sailekin geatu a garbi eusteko ordainetan.
Kale baserri inguruko terrenoa Mikel Zubizarretai eman tzaio kaleko
teilatuko ittutek konpondu ta etxea kondizio onetan eustean ordainetan. Beharrezkoa danen materiala re beak jartzeko konpromisoa
hartu u.

ZINE
IE
EMANALD
26
OTSAILEK
7tan
Udaletxen

GARTXOT

IKASTAROK

Spinning kursilloa
Exito latza euki u spinning ikastarok. 17 launek eman due izena.
Lortuko ote ue festatako bizikleta txapelketako sasoien aiatzea?
Beste ikastarok e martxan dare; heldun jinasie, pilatesa, euskaltegie
ta ludoteka. Eozin momentutan apuntatu nahi izanez keo deittu udaletxea.Animatu ta herriko ikastarotan parte hartu!

BESTE ZE INIK EZ?? Denboapasa al hao?

Zuzendarik: Asisko
Urmeneta ta Juanjo Elordi
Generoa: helduntzako
marrazki bizidunek
Iraupena: 85 minutu
Ixtorie:
erderaz kantatzea behartze
uen Erdi Aroko ume euskaldun baten ta bere atten
arteko ixtori bat kontatze u
pelikula honek. Errepresioai
aurre itten saiatze ie.

AK

EN
OZ

DAT

Ba al
dazkizu
Oindaingo
baserrin
izenak???

BI ANAI
Martxok 25
URTE BERRI ON AMONA!
Apirilek 29

