
Okondo, 2021eko ekainaren 7a

EAJ-PNV  Okondok  1.542.464
euroko  aurrekontua  2021erako
onartu du
Udalerriarentzat  onuragarriak  diren  kontu  errealistak  dira,  eta
okondoarren  gizarte-ongizatea  hobetzea  ahalbidetuko  dute,  inbertsio
publiko ugari eginez eta udal-zerbitzuak blindatuz

Okondoko Udalak 2021erako udal  aurrekontuak onartu berri  ditu,  EAJ-PNVko alkatetzako

zinegotzien eta bere Gobernu bazkidearen, EH-Bildu udal  taldearen, aldeko botoei  esker.

Okondoko bizilagunen egungo beharrei erantzuten dieten kontu errealistak eta dinamikoak

dira. Udal-langileen soldatei buruzko kapituluan ikus daiteke partida handitu egin dela, izan

ere, zenbait zirkunstantzia aldatu egin dira iazkoaren aldean, Gobernuak langile bakoitzari

emandako  igoeraz  gain.  Era  berean,  Udalak  beste  langile  bat  gehiago  izango  ditu

administrazio lanetan eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan.

Horrez  gain,  PECOko  hiru  pertsona  lanaldi  osoan ari  dira  lanean kontratuaren indarraldi

osoan; aurreko urteetan, ordea, zati proportzional bat baino ez zen joaten udalerrira, Aiarako

eskualde osoan banatzen baitziren dagozkien lanak egiteko. Okondoko Udalak, une honetan,

Ikastolan eta Haurreskolan garbiketa indartzeko lanak egiten dituen pertsona bat ere badu,

COVID-19k eragindako egoeraren ondorioz. Udal gastuei dagokienez, aldaketa txikiak daude,

esate baterako, argiteria publikoa mantentzeko partida, aurreko urteetan aurreikusi ez zena.
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Pertsonak ardatz dituzten partidak

Jon  Escuza alkate  jeltzaleak  azaldu  duenez,  "Osasun  egoera  ikusita,  eta  aurten  ere

pandemia iritsi arte auzokide guztiok jai batzuk ospatu ahal izango ditugunez, partida hori

murriztea  erabaki  dugu,  beste  batzuk  handitzeko  eta  berriak  sortzeko".  Hala  ere,

"Garrantzitsua da argitzea, jaien kontzeptua murriztu bada ere, horrek ez duela esan nahi

kultura- edo entretenimendu-ekitaldirik egingo ez denik; besterik gabe, beste modu batera

egingo dira, eta agintari  eskudunen jarraibideak errespetatuko dira uneoro. Gainera,  une

horretara  iritsita  askatasun  handiagoa  badago,  horren  arabera  jokatuko  dugu,  eta

aurrekontua handitu beharko balitz, ez legoke arazorik; horregatik, unean uneko beharrei

erantzuten dieten aurrekontu bizi eta errealistez ari gara ", zehaztu du alkateak.

Bestalde, Alkatetza jeltzaleak enpresa berrien sorrera eta bideragarritasuna sustatu nahi ditu,

horregatik,  3.000  euroko  partida  gorde  du  herriko  ekintzaileei laguntzeko.  Gainera,

kontuan hartzen dira batxilergoko, graduko edo unibertsitate-ikasketetako ikasketak egiten

ari  diren  eta  beste  udalerri  batzuetara  garraio  publikoan joan  behar  duten  gazteak.

Horrela, gastu horrekin diruz lagundu ahal izateko, 2.500 euro bideratu dira.

Inbertsio publikoak

Inbertsioen kapituluan, aurrekontu osoan nabarmenena, obra, lan eta jarduketen proiektuak

sartu dira, eta laguntza ekonomikoa eskatu da horietarako. Zerrenda luze horren barruan

50.000  euroko partida  duten  mendi-lanak daude,  eta  horietatik  zati  bat  Arabako  Foru

Aldundiaren laguntzetan jasotzen da, birpopulatze, ixte eta abarretarako. Era berean, 8.289

euroko kostua duen eta foru-erakundeak onartutako 6.000 euroko laguntza duen ziurtagiri

energetiko bat jasotzen da.
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"2021.  urterako  inbertsio  gisa,  txakurgune txakurren  aisialdirako  parkea  ere  sartu  da;

horretarako, Villachicako berdegunea egokitu beharko da, lurra berdinduz eta inguratuz, eta

23.747 euroko partida batekin parekatu beharko da, foru administrazioak dagoeneko onartu

duen proiektu bat, bidegorrietan", adierazi du Escuzak.

Era berean, 2021 honetan  Haurreskolako komuna egokituko da, 34.740 €-ko hasierako

aurrekontuarekin,  eta Aldundiak 22.671 €onartu berri  ditu obra txikietan. Aurreko urteko

14.355  euroko  irisgarritasun-laguntza  onartua  du.  C  Garaikoetxea  haur-parkeko

ekipamenduari  dagokionez,  estalkia  eta  jolasak  jarriko  dira.  Alkateak  adierazi  duenez,

"Gastu-partida  aurrekontuan  sartu  da  dagoeneko,  pasa  den  osoko  bilkuran  onartutako

kreditu-aldaketarekin,  eta  orain  2.036  euroko  partida  gehitu  da  jokoetarako.  Parkearen

estalkiaren  proiektuko  ordainsarietarako  3.630€  erabiliko  dira  guztira,  zati  batean

aurreikusitako Leader Programarekin finantzatuta”.

Aurrekontu horiek saneamendu-sare bereizlearen ordainsariak ere jasotzen dituzte, obra-

zuzendaritzaren azken faktura Ingeniaritzari ordaintzeko partida bat barne, 7.512 euroan, eta

Aldundiak  horien  %50  ordainduko  du.  Era  berean,  San  Roman  eskolari dagokionez,

gauzatze-proiektua idazteko kalkulatutako ordainsarien zenbatekoa sartu da (20.449 euro),

eta  horietatik  %80ko  finantzaketa  eskatu  zaio  Aldundiari,  kultura-ondarea

kontserbatzeko/zaharberritzeko esku-hartzeetarako deialdiaren barruan.

Ikasketa gela eta erabilera anitzeko gela ere errealitate izango dira aurten, proiektu

teknikoa idatzi eta obra zuzendu ondoren (12.100 euro proiektuaren zati bat garatu ahal

izateko). Horrela egingo da, ekainean entregatzeko eta obra uda honetan kontratatu ahal

izateko, irailean hasteko aukerarekin.

Aurrekontu horiei esker, halaber,  kiroldegiko proiektuaren  eta obraren zuzendaritzaren

kostuei  aurre  egin  ahal  izango  zaie,  59.992  euroko  zenbatekoarekin,  eta  Foru  Planaren

barruan Aldundiak % 50ean finantzatzen ditu.
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Eskolako patioa egokitzeko aukera ere emango dute kontu berriek. Horretarako, jolastokia

konpontzeko kalkulatutako kostua gehitu da: 24.080 euro; horietatik, Udalaguntzari laguntza

eskatu zaio, eta Eusko Jaurlaritzak %60ko ekarpena egitea espero da.

Bestalde,  Lambarri bidea egokituko da, eta 28.886 €-ko balioa duten konponketa-lanak

egingo dira. Foru Aldundiari  %65eko laguntza eskatu zaio. "Aparejadorearen memoriaren

arabera, egungo zoladura txikituta eta altxatuta dagoen azken zatia (200 metro luze eta 3

metro zabal) konpondu nahi da, ondoren hormigoizko zolata berriz jartzeko", zehaztu du

Escuzak.  Halaber,  gehien  kaltetutako  eremuetan  zoladura  berriz  jartzea  eta  bidearen

erdialdean  baztergune  bat  egitea  aurreikusten  da.  "San  Bartolome  plazako

irisgarritasunari eta altzariei dagokienez, aurrekontu honetan aurreikusten da obren kostua

75.116 eurokoa izango dela, Eusko Jaurlaritzaren laguntza izango duela, eta 14.263 eurokoa

irisgarritasuna  hobetzeko",  azaldu  du  alkateak.  Erabaki  hori  ebazteke  dago  Eusko

Jaurlaritzaren Leader laguntzengatik.

Azkenik, "Irisgarritasun Plana egokitzeko lanak egingo dira, 16.580 €-ko kostuarekin, eta

Eusko Jaurlaritzak 10.275 €finantzatu ahal izango ditu aurtengo deialdian", amaitu du Jon

Escuza alkateak.
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