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Agenda 21a (herrian aurre
ra atera beharreko proiek
tuak

zehazten

PARTE-HARTZE
PROZESUA

tan, guztira 91 ekintza proposamen atera dira. Ondo

dituen

entzun duzu bai; 91 proposa

dokumentua) eraberritze

men! Guztiz emankorra izan

ko parte hartze prozesuan

dela esan daiteke parte har

murgilduta gaude. Ekaina

tze prozesua beraz.

eta uztailean zehar, 54 herritar 7 lantaldetan antolatu eta
bakoitza zegokion arloarekiko
hausnarketa eta ekintza propo
samenak egiten aritu da.
Ondo entzun duzu bai; 54 herritar!

Egindako

ekintza

proposamen

hauei, legegintzaldi hasieran herritarrei luzatutako galdetegian
jasotako

proposamenak

gehitu

dizkiogu. Proposamen guzti hauek
aldizkari honekin batera bidaltzen

Batzuk bilera guztietan parte hartuz,

dugun dokumentuarekin batera irakur

besteak ahal zutenetan. Erabat esker

ditzakezue.

Egindako

proposame

oneko gaude herritarrek parte har

netako batzuk jada martxan dau

tzeko agertu duzuen borondatea

de. Beste batzuk ezin izango dira

gatik. Herrian bizi garen herritar

gauzatu gure eskumenetik kanpo

helduon %37 da hori. Herritarron

daudelako…. Hau dela eta, herri

herenak baino gehiagok hartu du

batzar batetara deitu nahi zaituzte-

parte lehenengo fase honetan be
raz. Erabat eskertuta bereziki, beste
herritar bati lanpostu bat eskaint
zeko aukera izan dugulako, lantal
deak osatzea lortuz.
1. sektorea, enplegua, kultura,
zerbitzuak, hezkun
tza, ingurugi
roa-hirigintza eta udala lantaldee

gu. Herri batzarra, irailak 1, igandea,
eguerdiko 12:00etan izango da. Bertan
proposamen

bakoitzaren

inguruko

azalpen eta zehaztapenak egiteko.
Hortaz gain, lantaldeetan aritu ez
diren herritarrek bestelako propo
samenik izango balute, aukera dute
proposamen hoiek aurrez daude
neei gehitzeko.
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Proposamenak mahai gainean daude bai, bai
na zein da hemendik aurrera parte hartze pro
zesu honek jarraituko duen ibilbidea?
Irailak 1eko herri batzarrean zehaztuko diren
ekintza proposamen guzti hoiek galdetegi ba
ten barruan jarriko dira. Galdetegi horretan
proposamen bakoitzaren inguruko hainbat in
formazioa jarriko da. Esaterako, balizko aure
kontua hala balegokio, mantenu gasturik balu
ere bai, baita diru lagun
t zetarako aukerarik
izango ote lukeen ere.
Informazio gehigarri honi esker, herritarrak
berarentzat

lehentasun

handieneko

edota

gustuko proiektua aukeratu ahal izango du.
Helburua behintzat aukeraketa egiterakoan
herritarrak ahalik eta informatuenak izatea da.
Urria aldera, galdetegi hauek etxez etxe pasa
ko dira eta ondoren jaso ere bai. Orduan bai,
herritar guztioi galdetegia irakurri eta bete
tzeko eskatu nahi da. Aurreko aldian biztan
le helduon %75ak bete genuen galdetegia. Ia
aurtengoan %90ak betetzera iristen garen.
Bilduko diren galdetegi hauetan herritarrek
egindako aukeraketaren arabera idatziko da
datozen urteetan aurrera atera beharreko
Agenda 21 eraberritua. Udal honek, herritarrek
aukeratutako ekintza hauek aurrera ateratzen
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Urkolamendiko urak
Uda bero eta lehor doa baina ez zaigu aurtengo
negua berealakoan ahaztuko. Euria euriaren gai
nean egin du, gelditu gabe. Euri horren ondorioz
hainba lur-jauzi izan dira herrian; batzuk terreno
pribatuetan eta bat Orendaingo beheko deposi
turako bidean.
Euriaren eragina bere horretan gutxi balitz, 2013ko
urtarrilean, udalean, Astizalde auzoko hainbat bi
zilagunen kexu bat jaso genuen. Beraien ustez,
Urkolamenditik Larraspirako bidea berritzerakoan
udalaren erabakiz egindako lanen ondorioz, ber
tatik doazen urek, Larreta aldean izugarrizko kal
teak egiten ari ziren. Horretaz gain, beraien esa
netan, ur horiek, Larraspi gaikaldetik pasa behar
zuten eta ez Larreta alderuntz.
Egia da, Urkolamenditik datorren uraren eraginez,
arazoak sortzen ari direla Astizalde auzoan. Dato
rren negua baino lehen arazo hau konponbidean
jartzea ezinbesteko da.
Urak zein norabidetan joan behar duten erabaki
tzerakoan, aurrekontua izan da erabili dugun iriz
pidea. Larreta aldetik ura bideratzea merkeago
ateratzen zenez, ura hortik bideratzea erabaki da.
Urkolamenditik datozen urak, Larraspiko ikui
luaren alde batetik beheruntz abiatu eta Larre

ta gaikaldean tubo barruan bideratuko dira Zain
Azpi parera arte. Behin Zain Azpira iristerakoan,
erretena egingo da urak errekara iristen diren
arte. Hau motzean esanda egingo den aktuazioa.
Abuztu bukaeran, iraila hasieran aurrikusten da
obra hauei ekitea. Bere aurrekontua 27.465 eu
rotakoa da. Oraingoz ez daukagu inongo diru la
guntzarik esku artean. Tolomendik datorren urte
ko aurrekontuan gure proiektua kontuan hartuko
duela esan digu. Diputazioak berriz, 2000 biztan
letik beherako herrientzat aurrikusten duen beste
diru laguntza partida bat atera nahi du. Hala balitz,
Diputazioan jakinaren gainean dago gu zertan ga
biltza eta gu laguntzeko prestutasuna agertu du.
Inoiz ez dugu inongo proiekturik egin aurrez diru
laguntzak lotuta izan gabe, baina aurreko urtean
ur hauek egindako kalteak ikusi ondoren, emer
gentziazko proiektu izendatu dugu Urkolamen
diko uren bideratze lan hau.
Urtero luizi bat eragin dutela kontutan hartuta,
ezinbesteko ikusi dugu lan hau aurrera ateratzea.
Espero dezagun, Tolomendi eta Diputazioak, be
har bezala baloratzea gure ahalegina.

saiatzeko konpromezua hartzen du, beti ere,
egoera ekonomikoak nahiz eskumenak ahalbi
detzen badu.
Prozesu guzti honek 10.000 euro inguruko
aurrekontua du. Aurrekontu hau aurrera ate
ra ahal izateko bi diru laguntza eskatu dira. Bi
dirulaguntzak Gipuzkoako Diputaziora eskatu
dira. Batetik, zuzendaritza sailari dagokiona
eta bestetik ingurmen sailari dagokiona. 1. diru
laguntzatik 4000 euro lortu dira eta bigarren
goaren inguruko ebazpenik ez dakigu oraingoz.
Hala ere, aurrekontuaren %65a diru laguntzen
bidez bueltan jasotzea espero da.
Herria guztion artean eraikiz.

Lur gainetik

Lur azpitik

Inbertsiotarako 78.000 euro
izanagatik urte normal batean
20 bat mila eurotakoa izaten
da. Hau da proiektuak gauza
tzeko dugun dirua.

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

Aurten ere herrian antolatzen diren
kultur ekintza eta ikastaroetarako
guztira 20 mila euro aurreikusi ditugu.
Helburua: herriko ekintzetan jendeak
parte-hartzea. Bertan erroldatuta
daudenek %75eko laguntza jasoko
dute ikastarkoak ordaintzeko.

Aurreko urtean 106.000 euro
inguruko aurrekontua zuen
kapitulu honek, aurten berriz
69.000 eurokoa. 37.000 euro
aurreztu ditugu.

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.

Hiru hilabetero Foru Fondotik
45.500 euro inguru jasotzea
egokitzen zaio Orendaini.
Diru honetatik 5.200 euro
kentzen dizkigu Diputazioak
berarekin daukagun zorra kitatzeko. Zor hau aurreko legegintzalditik dator eta aurten ordainduta geldituko da.

Pasa den urtean baino 8.000
euro inguru gehiago jasoko
dugu, IBIagatik jasotzen zenak igoera jasan duelako.
Etxebizitza berriengatik jasotakoa hain zuzen ere.

Horrek esan nahi du, gutxi gora behera, ahal den heinean, aurtengo beharrak aurrekontuetan isladatu ditugula, baina jakitun garela urte honetan zehar aurrekontu
honek aldaketak izango dituela. Eskertzekoa da idazkaritzan egin den ingeniaritza
lana, aurrekontu hauek zuzen antzekoak izan daitezen.

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

6.000€

361.000€

Udalak Kutxarekin duen maileguarengatik ordaintzen duen
interesa urteko.

5.000€

360.000€

4.000€

Mendi Nekazaritzako kuota.

5. kapitulurik ez dago

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

78.000€
3.000€

Aldundiari itzuli beharrekoak eta maileguaren itzulera

21.000€

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

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

96.000€

69.000€

Udaleko langileen soldatak, gizarte segurantzak...

KAPITULU BAKOITZAREN AZALPENA MODU OROKORREAN

84.000€

DIRUA EUROTAN

Taula hauetan agertzen diren kopuruak borobildu egin
dira, datuek nahasmenik sor ez dezaten.

9 Pasibo finantzarioak
6 Inbertsio errealak
7 Kapital tranferentziak
8 Aktibo finantzieroa

1 Pertsonal gastuak
2 Gastu arruntak
3 Gastu finantzarioak
4 Transferentzi arruntak

KAPITULUAK

6. kapitulurik ez dago
Udalbatza honen gastuak ondokoak dira: telefono mugikorra alkatearentzat
(30€/hilean), 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.

Pasa den urtean aurrekontua 749 mila eurotakoa zen. Obra handien
bukaeran egoteagatik izan genuen hain aurrekontu altua. Aurten Espainiako Gobernuak 361.000 eurotako aurrekontua izatera behartuagatik, urtea bukatzerako kreditu aldaketa egin beharko dugu.

Kapital transferentziak

Diru laguntzetatik jasotzea espero duguna.

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

211.000€

Transferentzia arruntak

64.000€

Ura, zaborra... herritarrei kobratzen zaiena.

51.000€

Tasak eta beste sarrerak

Ondare sarrerak

Herrian egindako obrei ezarritako zergetatik jasotzen den dirua.

Baserri, etxe, terreno eta kotxeen kontribuzioak

2.000€

27.000€

KAPITULU BAKOITZAREN AZALPENA MODU OROKORREAN

Zeharkako zergak

Zerga zuzenak

DIRUA EUROTAN

Aurreikusten diren DIRU GASTUAK

1
2
3
4
5
7
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izan gara. Beste behin, Espainiatik ezarritako inposizio batek erasotuak. Beraiek
dituzten miserien arabera denok funtzionatzera derrigortuak.

Aurreikusten diren DIRU SARRERAK

Beraz, gobernuaren aginduetara makurtutako aurrekontu batzuk izatera behartuak

2013ko aurrekontuak egiteak nahikoa buru hauste eman digu. Aurtengo martxora
arte ezin izan ziren aurrekontuak onartu gainera. Arrazoia: Espainiako gobernuak
aurrekontuak zenbatekoa izan behar zuen zehaztu izana. Arazoa: Orendaingo
udalak ordaindu behar dituen zorrak eta jaso beharreko diru laguntzak Espainiako
Gobernuak mugatutako kopuru hortan sartzea.

2013ko AURREKONTUAK

ORENDAINGO
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2013ko AURREKONTUAK

Zaborrak

Nola doaz udaleko diru kontuak?
Aurrekontuak aurrekontu, egunerokotasunak ondoko diru

na. Hondakinen inguruan eskatuta daukagun eta orain

mugimendu hauek egitera behartu gaitu. Azkena udale

dik erantzunik ez dakigun

ko kontuak zertan ziren, 2012ko irailean aipatu genuen.

jasotzen badugu berriz,

Orduan, Orendaingo udalean zegoen saldoa

sotzea lortuko genuke.

eurotakoa zen. Diru kopuru honetatik

158.000
110.000 euro

300.000 euroko maileguari erantzuteko
gordeta geneuzkan eta 48.000 euro zeuden zorrak eta
udalak duen

gastu arrunta erantzun ahal izateko.

10.000 eurotako laguntza
inbertsioen %73 bueltan ja

Urtea ez da uztailean bukatzen ordea. Artikulu honetan
zehar azaldutako proiektuei beste hiru gehitu behar zaiz
kie; batetik, parte hartze prozesua, bestetik, Urkolamen
diko urak errekaraino bideratzeko proiektua eta azkenik

Aldi berean, gogoan hartu behar da, hiru hilabetero, Gi

pilotalekuko teilatuaren mantenua. Parte hartze proze

puzkoako Foru Aldunditik 40.550 euro jasotzen direla;

suaren gastua

Foru Fondoa deitzen zaio diru sarrera honi.
2012ko irailetik 2013ko ekainera arte herrian aurrera ate
ra diren proiektuei dagokienez honako zor hauek ordain
du dira:

10.000 euro ingurukoa izango dela au
rrikusten da. Diru laguntza bidez oraingoz 4.000 euro
lortu ditugu baina beste diru laguntza baten erantzuna
ren zain gaude.
Urkolamendiko uren bideratzeak

27.500

eurotako

aurrekontua du. Gastu honi aurre egiteko Tolomendik
Herriko internet sarea

7.260 euro

Urkolamendiko eskoilera

5.107 euro

Hondakin bilketa aldaketa

36.368 euro

Parkea

34.366 euro

Udaletxe atzeko urbanizazioa

27.766 euro

GUZTIRA:

110.807 euro

110.807 euro hauetatik 24.000 euro inguru 2012ko
urtean ordaindu ziren eta 87.000 euro inguru 2013 ur

datorren urtean laguntza eskainiko duela hitz eman du.
(proiektuaren

%50 ondo izatera 13.750

euro beraz)

Tolomendiz gain, Gipuzkoako Diputazioak 2000 biztan
letik beherako herrientzat diru laguntzak eskaintzeko as
moa du eta proiektu hau diru laguntza hauetan sartuko
genuke.
Pilotalekuko teilatuaren mantenua egitea, diru laguntza
lortzearen baitan dago. Mantenu horren aurrekontua

teko aurrekontuaren gain jarri dira.

4.300 ingurukoa da. Gutxienez %50eko diru lagun
tza espero da; 2.150 eurokoa beraz.

Aurrez esan bezala, ezinezkoa da Espainiar Gobernuak

Aurrekontuetan aurrikusitako inbertsiotarako gastu ko

ezarritako zenbakietan sartzea eta horregatik aurre

purua

kontuetan inbertsioetarako ezarritako

hau, diru laguntza eta Foro Fondoarekin ordaintzeko gai

78.000 euroak

9.000 eurotan gainditu ditugu dagoeneko. Kreditu al
daketa ezinbestekoa izango da beraz. Artikulu honen ha

sieran adierazi bezala, aurrekontuak osatzerakoan ere
bagenekien hori.

50.000 eurotan gaindituko dugu beraz. Gastu

gara ordea. Orain arte arduraz jokatu dugu eta aurre
rantzean ere horrela egingo dugu.
Diru kontuei dagokionez bada urte bukaera baino le
hen heldu beharreko beste gai bat. Aurreko legegintzal

300.000

Gastuak gastu, bada diru laguntzarik ere ordea. Urte ho

dian eskatu zuten

nen bukaerarako diru laguntza hauek aurrikusten ditugu:

ta ematen hasi behar dugu. Hipoteka guzti honetatik

euroko hipotekari buel

Herriko internet sarea

4.956 euro

Urkolamendiko eskoilera

3.500 euro

185.000 euro erabili dira orain arte. Urte bukaeran
115.000 euro aurreztuta izango ditugu. Beraz, hipote
ka guzti horretatik, 70.000 euro izango dira bueltatu

Hondakinak

8.580 euro

beharrean geratuko garenak. 10 urte dauzkagu buelta

Parkea

22.680 euro

tzeko eta interes oso onean lortu zutenez aurreko udal

Udaletxe atzeko urbanizazioa

13.766 euro

batzakoek aipatu hipoteka, egoera onean gaude erronka

GUZTIRA:

53.482 euro

Beraz, aurtengo inbertsioen

%61,5
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horri aurre egiteko.
Diru kontu hauen inguruan inolako zalantzarik izan

diru laguntzekin

bueltan jasoko da. Hori, orain arte zihurtatuta daukagu

ezkero lasai etorri udalera eta behar diren azalpen
guztiak emateko prest egongo gara.

Urte erdia pasa da zaborrak biltzeko
sistema aldatu genuenetik. Urte erdia
pasa da, Zero Zabor herri bilakatu gi
nenetik. Oso pozik gaude hartutako
erabakiaz eta bereziki pozik herrita
rrok emandako erantzunaz.
Hori kiloei dagokionez. Bilketak ere
argi erakusten du Orendainen eman
dako aurrerapausua. Lehen Orendai
nen 14 puntutan zeuden zabortegira
bideratutako edukiontzi berdeak.
Kamioia astean bitan pasatzen zen
zaborra biltzera. Beraz astean 28
edukiontzi altxa
tzen zituen bilketa
egiterakoan. 112 altxaldi hilabetero.
Hondakin bilketa sistema aldatu de
netik hilean behin bakarrik etortzen
da kamioia eta edukiontzi bat bakarrik altxatzen du, eliza atzean dagoe
na. Errefusaren edukiontzi bakarra
betetzen da hilero.
Sailkapen tasei dagokienez, hon
dakinen %93 sailkatzera iritsi gara
Orendainen. Datu hauek erreferen
tziazkoak dira, hau da, Tolosaldeko
datuetan oinarrituta atera dira, baina
hala eta guztiz ere, inon inoiz atera
diren daturik onenen aurrean gaude.
Zorionak herritar guztioi! Ontzi arinen
eta paperaren edukiontziak ustutzera
astero etorri behar du kamioiak. Be
te-bete eginda jartzen dira. Papera
ren edukiontzi berri bat eskatu behar
izan dugu gainera, bakarrarekin justu
antzera moldatzen ginelako.
Garbigunerako ere izugarrizko gau
za pila jasotzen dugu; motorren

olio zaharrak, erdoildutako iltze eta
torloiuak, pintura poteak, platerrak,
jostailu zaharrak, elektrodomestiko
txikiak, bonbilak, kristala…. Frakzio
honen bilketari esker lortu dugu
%90etik gorako sailkatze maila. Eutsi
diezaiogun orain arteko lan onari!
Hasieran esan bezala, 2012ko aben
duan eta 2013ko ekainean, errefusa
gorde dugu. Batetik kilotan zenbat
errefusa sortzen dugun neurtzeko eta
bestetik, errefusa aztertzeko. Errefu
sa aztertzerakoan ohartu ginen, pixoi
halek errefusa guztiaren %70a osa
tzen zutela gutxi gora behera.

Diru laguntzetan, orain arte, 6.186
euro lortu dira. Horretaz gain, beste
bi diru laguntza eskatu ditugu. Batetik
onartuta daukagun eta zuritzea (fak
turak aurkeztea) baino falta ez den
EREINeko diru laguntza eta bestetik,
Gipuzkoako Diputazioan aurkeztu du
gun eta oraindik erantzunik eman ez
diguten beste diru laguntza. EREINe
tik 8.500 euro jasoko ditugu faktura
guztiak onartzen badizkigute eta Di
putaziotik, ondo izatera 10.000 euro.
Kontu guzti hauek nahi bezala atera
ezkero, hasierako inbertsioaren %67
diru laguntzen bidez bueltan jasotzea lortuko genuke.
Hasieran esan genuen bezala, Zero
Zabor politikak, zaborren tasengatik
ordaintzen duguna gutxitzera eraman
behar gaitu. Egiten ari garen esfor
tzuak saria merezi du.
Tolosaldeko Zabor Mankomunitatea
rentzat transizio urtea da aurtengoa.
Herri batzuk zero zabor poliketan
murgilduta urte hasieratik, besteak
urteak aurrera egin ahala hasi dira
modu eraginkorrean hondakinak
etxez etxe biltzen. Orendaingo uda
letik egin den borrokari esker hainbat
LEHEN

ZABORRA KGTAN BIZTANLEKO

ORAIN

21 kg

1,7kg

KAMIOI BILKETA

112 altxaldi hilean

altxaldi 1 hilean

SAILKATZE TASA

%25

%93

150 euro etxeko

92 euro etxeko

ZABOR TAS

Hori dela eta, umeentzako berrerabil
garriak diren pixoihalak eskaini zaiz
kie haur jaioberriak dituzten familiei.
Pixoihal berrerabilgarriak erosterakoan %50ko laguntza ematea ere
erabaki da.

hobari lortu dira aurtengorako. Bate
tik konpostagailu bakoitzeko 44 eu
roko hobaria eta bestetik Orendaingo
biztanle bakoitzeko 10 euroko hoba
ria. Hori dela eta zaborren tasak %
38ko beherapena izan du.

Pardelekin egin bezala, hondakin gu
txiago sortzeko norabidean etorriko dira
erabaki berriak ere. Hala nola, arrandegi
eta harategietarako tuperrak…. Zaborrik
onena, sortzen ez dena!

Datorren urterako, zaborrengatik or
daintzen duguna birplanteatu behar
da mankomunitatean eta udala or
daindu beharrekoa tarifa justu baten
alde ariko da borrokan.

Guzti hau posible izan dadin, 36.800
eurotako inbertsioa egin da guztira.

Zorionak eta mila esker egiten ari za
reten ahalegin guztiagatik.
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FESTAK ARGAZKITAN
Festatako
argazki gehio
ikusteko
aukera izango
da...
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