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มติ การประชุมสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์
เพื่อร้องขอให้คณะกรรมการบริหารลอสแองเจลิสเคาน์ตี้
มีคาํ สังให้
่ รวมการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาล
่
ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤศจิ กายน ค.ศ. 2020
เข้าด้วยกันกับการเลือกตัง้ ทัวไปทั
่
วทั
่ ง้ รัฐ
ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นในลอสแองเจลิ สเคาน์ตี้ในวันเดียวกัน
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารลอสแองเจลิ สเคาน์ตี้
ตรวจสอบผลการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลดั
่
งกล่าวอย่างละเอียด
และขอให้มีการอนุญาตให้นายทะเบียน-เจ้าพนักงานระเบียน/ปลัดเทศบาล
ของเคาน์ตี้ดงั กล่าวให้บริการอย่างเต็มที่แก่ทางเมืองเบอร์แบงค์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้ าที่เลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลดั
่
งกล่าว
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ แห่งมลรัฐแคลิ ฟอร์เนี ย หมวดที่ 10403
สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ลงความเห็นดังต่อไปนี้
1. สภาเทศบาลแห่งเมืองเบอร์แบงค์
(ต่อไปนี้เรียกว่า
สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์)
ประสงค์ทจ่ี ะเรียกร้องให้มกี ารเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลในวั
่
นที่
3
พฤศจิกายน
ค.ศ.
2020
เพื่อให้มกี ารเลือกตัง้ ผูส้ มัครเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์สอง
(2)
คน
ซึง่ มีวาระการดํารงตําแหน่งสี่
(4)
ปี เต็ม
และตําแหน่งเหรัญญิกของเมืองซึง่ เป็ นตําแหน่งทางการเมืองทีไ่ ม่มกี ําหนดวาระในการดํารงตําแหน่ง
ซึง่ จะสิน้ สุดลงในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2022
2. สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ประสงค์ให้มกี ารจัดการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาล
่
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
ตามทีไ่ ด้เสนอไปนัน้ รวมเข้าด้วยกันกับการเลือกตัง้ ในลอสแองเจลิสเคาน์ตใ้ี นวันเดียวกัน
ทัง้ นี้เป็ นไปตามอํานาจทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หมวดที่ 10403
และจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ภายในเขตเลือกตัง้ ของเมือง ศูนย์เลือกตัง้ และเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นชุดเดียวกัน
และให้แผนกเลือกตัง้ ของลอสแองเจลิสเคาน์ตต้ี รวจสอบผลการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลอย่
่
างละเอียด
และจัดให้การเลือกตัง้ นี้มลี กั ษณะเสมือนเป็ นการเลือกตัง้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทุกประการ
สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์มมี ติ ดงั ต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการบริหารลอสแองเจลิสเคาน์ตม้ี คี าํ สังให้
่ จดั การเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลดั
่
งกล่าวขึน้ ในวันที่ 3
พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 รวมเข้าด้วยกันกับการเลือกตัง้ ทัวไปทั
่ วทั
่ ง้ รัฐในลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี ซึง่ กําหนดให้มขี น้ึ
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
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2. ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หมวดที่ 10403 ขอให้คณะกรรมการบริหาร
ลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี (คณะกรรมการบริหาร) ให้ความยินยอมและตกลงเห็นชอบในการรวมการเลือกตัง้ ทัวไปในเขต
่
เทศบาลดังกล่าวเข้าด้วยกันกับการเลือกตัง้ ทัวไปทั
่ วทั
่ ง้ รัฐในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตัง้ ผูส้ มัครเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์สอง (2) คน
ซึง่ มีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ (4) ปี เต็ม ซึง่ จะหมดวาระลงในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2024
และตําแหน่งเหรัญญิกของเมืองซึง่ เป็ นตําแหน่งทางการเมืองทีไ่ ม่มกี ําหนดวาระในการดํารงตําแหน่ง ซึง่ จะสิน้ สุดลงในวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ. 2022 และเพือ่ ให้แผนกเลือกตัง้ ของเคาน์ตใ้ี ห้บริการในการดําเนินการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาล
่
สําหรับข้อกําหนดในการเลือกตัง้ นัน้ ให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้
3.

สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ให้คาํ รับรองว่าการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลที
่
ถ่ ูกรวมเข้าด้วยกันนัน้ จะมีดาํ เนินการ
ตามวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ หมวดที่ 10418 แผนกเลือกตัง้ ของเคาน์ตไ้ี ด้รบั
อนุญาต และมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบผลการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลดั
่
งกล่าวอย่างละเอียด การดําเนินการรวม
การเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลนี
่
้มลี กั ษณะเสมือนเป็ นการเลือกตัง้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทุกประการ
และให้ใช้บตั รเลือกตัง้ เพียงแบบฟอร์มเดียวเท่านัน้

4.

ให้คณะกรรมการบริหารออกคําสังใด
่
ๆ
ทีจ่ ําเป็ นไปยังแผนกเลือกตัง้ ของเคาน์ตเ้ี พือ่ ดําเนินการใด
ๆ
และทุกขัน้ ตอนทีจ่ ําเป็ นในการดําเนินการเลือกตัง้ รวม
และอนุญาตให้ปลัดเทศบาลในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ของเมืองเบอร์แบงค์ปฏิบตั หิ น้าทีร่ ่วมกันกับแผนกเลือกตั ้
งของเคาน์ตต้ี ามความจําเป็ นและเหมาะสม

5.

อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารลอสแองเจลิสเคาน์ตม้ี อี ํานาจในการอนุญาตและอนุมตั ใิ ห้นายทะเบียนเจ้าพนักงานระเบียน/ปลัดเทศบาลของเคาน์ตด้ี าํ เนินการดังต่อไปนี้
ก)
ข)

ค)

จัดพิมพ์และจัดหาบัตรเลือกตัง้ เพือ่ ใช้ในการเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลเมื
่
องเบอร์แบงค์
ส่งบัตรลงคะแนนตัวอย่างและคําแถลงชีแ้ จงคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือ
กตัง้ ในเมืองเบอร์แบงค์ทางไปรษณีย์
โดยเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ทีต่ อ้ งนําส่งให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือก
ตัง้ ในการเลือกตัง้ ทัวไปทั
่ วทั
่ ง้ รัฐซึง่ กําหนดให้มขี น้ึ ในลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการอื่น
ๆ
ซึง่ อาจจําเป็ นในการรวมการเลือกตัง้
และดําเนินการให้มกี ารเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลเมื
่
องเบอร์แบงค์ดงั กล่าวพร้อมกับการเลือกตัง้ ทัว่
ไปทัวทั
่ ง้ รัฐซึง่ กําหนดให้มขี น้ึ ในลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี

6. 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 ิ
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หน้าทีใ่ นการเลือกตัง้ ทัวทั
่ ง้ รัฐ ซึง่ ทัง้ นี้ทางลอสแองเจลิสเคาน์ตไ้ี ด้เผยแพร่แล้วหรือจะเผยแพร่การกําหนด การ
มอบหมายและการแต่งตัง้ หน่วยเลือกตัง้ ศูนย์เลือกตัง้ เวลาเลือกตัง้ ตลอดจนเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ตามลําดับในการ
เลือกตัง้ ร่วมในเขตเทศบาลนี้ การเลือกตัง้ ทัวไปในเขตเทศบาลนี
่
้จะใช้บตั รเลือกตัง้ เพียงใบเดียว คือบัตรเลือกตัง้
สําหรับใช้ในเคาน์ตด้ี งั กล่าวร่วมกับการเลือกตัง้ ทัวทั
่ ง้ รัฐ และการเลือกตัง้ ดังกล่าวจะจัดให้มลี กั ษณะเสมือนเป็ นการ
เลือกตัง้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทุกประการ
7.

8.

ศูนย์เลือกตัง้ ทีเ่ ปิ ดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ จะเปิ ดทําการตามทีก่ ําหนดในระหว่างช่วงเวลาในการลงคะแนนเสียงตา
มประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หมวดที่ 4007 และหมวดที่ 14401
เมืองเบอร์แบงค์ให้คาํ รับรองว่าทางเคาน์ตจ้ี ะมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการรวมการเลือกตัง้ นี้
และตกลงยินยอมทีจ่ ะชําระเงินคืนให้แก่ทางเคาน์ตส้ี าํ หรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวนัน้

9. ปลัดเทศบาลจะให้การรับรองการผ่านมติน้ี
และจะนําส่งสําเนาของมติน้ีฉบับทีไ่ ด้รบั การรับรองต่อคณะกรรมการบริหารลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี
และนําส่งสําเนามติน้ที างอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนนายทะเบียนเจ้าพนักงานระเบียน/ปลัดเทศบาลของลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี
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

โดย _ลงนามโดย/เอมี อัลบาโน ___________
เอมี อัลบาโน อัยการเมือง
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มลรัฐแคลิฟอร์นีย
ลอสแองเจลิสเคาน์ต้ี
เมืองเบอร์แบงค์

)
)ณ
)

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

ฟรูโตส, เกเบิล-ลัดดี,้ เมอร์ฟี, ทาลามันเตส และสปริงเกอร์

ไม่รบั รอง:

ไม่มี

ไม่เข้าประชุม:

ไม่มี

_ลงนามโดย/ซีแซต มัลลินส์
.
นางซีแซต มัลลินส์ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
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