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มติ การประชุมสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์
เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาล
่
ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิ กายน ค.ศ. 2020
เพื่อสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาล สอง (2) ตําแหน่ ง
และเหรัญญิ กของเมืองหนึ่ ง (1) ตําแหน่ ง
สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์มมี ติ ดงั ต่อไปนี้
1.
มีคาํ สังให้
่ จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลเมื
่
องเบอร์แบงค์
และการเลือกตัง้ จะจัดให้มขี น้ึ ในเมืองเบอร์แบงค์ มลรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
ร่วมกับการเลือกตัง้ ทัวไปทั
่ วทั
่ ง้ รัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ของเมือง
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เพื่อแข่งขันในตําแหน่งและวาระต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ก.
ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองซึง่ เป็ นตําแหน่งทางการเมืองมีวาระเต็มสีป่ ี ซึง่ จะหมดวาระลงในวันที่ 16
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2024
ให้เลือกตัง้ เพือ่ สรรหาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองคนเป็ นผูเ้ ข้ารับตําแหน่งต่อจากสมาชิกสภาเทศบาล นางเอมิลี เกเบิล-ลัดดี้
และนายทิโมธี เอ็ม เมอร์ฟี ซึง่ จะหมดวาระลงในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2022 และ
ข.
สําหรับตําแหน่งเหรัญญิกของเมืองซึง่ เป็ นตําแหน่งทางการเมืองทีไ่ ม่มกี ําหนดวาระในดํารงตําแหน่ง
ซึง่ จะสิน้ สุดลงในวันที่ 19 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2022 นัน้
ให้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ เพื่อสรรหาผูเ้ ข้ารับตําแหน่งเหรัญญิกของเมืองหนึ่งคนต่อจากนางคริสเติล อัง พาลเมอร์
ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จนกระทังถึ
่ งการเลือกตัง้ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020
และให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั เลือกตัง้ ใหม่น้ีเข้ารับตําแหน่งเหรัญญิกของเมืองในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2020
3.
ต้องมีการตรวจสอบผลการเลือกตัง้ ดังกล่าวอย่างละเอียด และประกาศผลการเลือกตัง้ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
และให้ถอื ว่าผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้
4.
ให้คณะกรรมการบริหารลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
กําหนด
มอบหมายและแต่งตัง้ บรรดาหน่วยเลือกตัง้
ศูนย์เลือกตัง้
เวลาเลือกตัง้
ตลอดจนเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ของลอสแองเจลิสเคาน์ตด้ี งั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเลือกตัง้ สําหรับทัวทั
่ ง้ รัฐดังกล่าว
และดําเนินการตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศใด
ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเคาน์ตด้ี งั กล่าวในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเลือกตัง้ ทัวทั
่ ง้ รัฐ
ซึง่ ทัง้ นี้ทางลอสแองเจลิสเคาน์ตไ้ี ด้เผยแพร่แล้วหรือจะเผยแพร่การกําหนด
การมอบหมายและการแต่งตัง้ หน่วยเลือกตัง้
ศูนย์เลือกตัง้
เวลาเลือกตัง้
ตลอดจนเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ตามลําดับในการเลือกตัง้ ร่วมในเขตเทศบาลนี้
การเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลนี
่
้จะใช้บตั รเลือกตัง้ เพียงใบเดียว
คือบัตรเลือกตัง้ สําหรับใช้ในเคาน์ตด้ี งั กล่าวร่วมกับการเลือกตัง้ ทัวทั
่ ง้ รัฐ
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และการเลือกตัง้ ดังกล่าวจะจัดให้มลี กั ษณะเสมือนเป็ นการเลือกตัง้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทุกประการ
5.
ปลัดเทศบาลจะให้การรับรองเกีย่ วกับการผ่านมติน้ี
และจะยื่นสําเนาของมติน้ฉี บับทีไ่ ด้รบั การรับรองต่อคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนนายทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี

และแผนกเลือกตัง้ ของเคาน์ต้ี

6.
ปลัดเทศบาลจะดําเนินการให้มกี ารเผยแพร่มติน้ีตามทีก่ าํ หนดไว้ในหมวดที่ 800 ของกฎบัตรเมืองเบอร์แบงค์
และตามประมวลเทศบัญญัตแิ ห่งเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ หมวดที่ 2-3-119 ให้ถอื ว่ามติน้ีเป็ นประกาศเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ผ่านและลงมติ รบั รองเมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2020
_ลงนามโดย/ชารอน สปริงเกอร์___________
นางชารอน สปริงเกอร์
นายกเทศมนตรี
ได้รบั การอนุมตั วิ ่าเป็ นแบบฟอร์มทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
สํานักงานอัยการเมือง

รับรองโดย
_ลงนามโดย/ซีแซต มัลลินส์
นางซีแซต มัลลินส์ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล

มลรัฐแคลิฟอร์นีย
ลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี
เมืองเบอร์แบงค์

โดย _ลงนามโดย/เอมี อัลบาโน ___________
เอมี อัลบาโน อัยการเมือง

)
)ณ
)

ข้าพเจ้า
นางซีแซต
มัลลินส์
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์
ขอรับรองว่าสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ได้ผ่านและลงมติรบั รองมติดงั กล่าวแล้วในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญในวันที่
23
มิถุนายน ค.ศ. 2020 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
รับรอง:

ฟรูโตส, เกเบิล-ลัดดี,้ เมอร์ฟี, ทาลามันเตส และสปริงเกอร์
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ไม่รบั รอง:

ไม่มี

ไม่เข้าประชุม:

ไม่มี

_ลงนามโดย/ซีแซต มัลลินส์ _________________
นางซีแซต มัลลินส์ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
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