NOTICE TO THE REGISTERED VOTERS OF THE CITY
OF KENNEDALE, TEXAS OF A GENERAL ELECTION
TO ELECT COUNCILMEMBERS FOR PLACES 1, 3, AND 5;
AND OF A SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
Notice is hereby given that a General Election for the purpose of electing Councilmembers for Places 1, 3, and
5; and a Special Election for the purpose of considering amendments to the Home Rule Charter of the City of
Kennedale, Texas (“City”), will be held on May 4, 2019, between the hours of 7:00 a.m. to 7:00 p.m. The text of
the propositions for Chart Amendments, the fiscal impact estimate, and the required text edits to the Charter to
implement each proposition are attached as Exhibit “A”.
LOCATION OF POLLING PLACES
Kennedale Community Center, 316 W 3rd St., Kennedale, TX 76060
EARLY VOTING BY PERSONAL
APRIL 22 – 26
APRIL 27
APRIL 28
APRIL 29-30

APPEARANCE WILL BE CONDUCTED AS FOLLOWS:
MONDAY – FRIDAY
8:00 A.M. – 5:00 P.M.
SATURDAY
7:00 A.M. – 7:00 P.M.
SUNDAY
11:00 A.M. – 4:00 P.M.
MONDAY-TUESDAY
7:00 A.M. – 7:00 P.M.

APPLICATIONS FOR BALLOT BY MAIL SHALL BE MAILED TO:
EARLY VOTING CLERK
Tarrant County Elections
PO Box 961011
Fort Worth, Texas 76161-0011
FAX
817-831-6118
EMAIL
votebymail@tarrantcounty.com
COURIER DELIVERY
2700 Premier Street
Fort Worth, Texas 76111-3011
Applications for ballots by mail must be received by close of business Tuesday, April 23, 2019.
ISSUED THIS 1ST DAY OF APRIL, 2019.

__________________________
MAYOR BRIAN JOHNSON

EXHIBIT “A” – PROPOSITIONS
Below are the proposed amendments to the City of Kennedale, Texas Home Rule Charter. Ballots shall permit
electors to vote “Yes” or “No” on each. Each proposition is followed by a fiscal impact estimate and an
illustration of the edits to the existing Charter text required to implement the proposition should it be approved
by voters (deletions are indicated by a strikethrough (e.g.: aaa); additions by an underline (e.g.: aaa).
PROPOSITION A
Shall the Kennedale Home Rule Charter be amended to delete Section 3.06(a)(1) regarding filling vacancies
for three (3) year terms as unnecessary, because the charter only provides for two (2) year terms?
FISCAL IMPACT: No fiscal impact is anticipated if this proposed amendment is approved at the election.
Section 3.06 - Vacancies and Forfeiture of Office
(a) Vacancies. The office of a Council member or Mayor shall become vacant upon the death,
resignation, forfeiture of office, or removal from office in any manner authorized by law or by this
Charter.
(1) Reserved. Vacancies on the City Council for offices with three year terms shall be filled as
provided in this subsection. If a vacancy occurs in the office of the Mayor at a time when
there remains an unexpired term of twelve (12) months or less, it shall be filled by the Mayor
Pro Tem. If a vacancy occurs in any other City Council position at a time when there
remains an unexpired term of twelve (12) months or less, including a position if vacated by
the Mayor Pro Tem, it shall be filled by appointment by a majority vote of all of the remaining
Council members. If a vacancy occurs in the office of the Mayor or any City Council position
at a time when more than twelve (12) months remains on the unexpired term, it shall be
filled by a majority vote of the qualified voters at a special election called for such purpose
within one hundred twenty (120) days.
(2) Vacancies on the City Council for offices with two year terms shall be filled as provided in
this subsection. The City Council may call a special election or by a majority vote of all
remaining Council Members appoint a qualified person to fill the vacancy.
PROPOSITION B
Shall the Kennedale Home Rule Charter be amended to revise Section 6.05 regarding the issuance of
indebtedness by retaining the first sentence thereof (which authorizes the City to issue all forms of
indebtedness permitted by state law), retaining the existing additional authority to enter into short term
borrowings (less than one year), and deleting all other provisions thereof since they are otherwise provided by
state law?
FISCAL IMPACT: No fiscal impact is anticipated if this proposed amendment is approved at the election.
Section 6.05 - Indebtedness
The City shall have the right to issue and refund general obligation bonds, revenue bonds, and other evidence
of indebtedness as is now permitted or as may be hereafter authorized to be issued by a Home Rule City in the
State of Texas. All bonds of the City that have been issued, sold, and delivered to the purchaser shall be
incontestable. All refunding bonds that have been exchanged shall be incontestable.
(a) General Obligation Bonds. The City shall have the power to borrow money through general obligation
bonds, which shall constitute direct and general obligations of the City, payable from ad valorem taxes
levied against all taxable property located therein, within the limits prescribed by law or this Charter.
(b) Revenue Bonds. The City shall have the power to borrow money for constructing, purchasing,
improving, extending, or repairing public utilities, recreation facilities, or any other self-liquidating municipal
function not prohibited by state law. Such borrowing shall be implemented through revenue bonds that are
payable, both as to the principal and interest, solely from and secured by a first lien on and pledge of the

net revenue derived from the properties, the interest pledged from the income, or both, after deduction of
reasonable operating and maintenance expenses as required by law. The holders of the revenue bonds
shall never have the right to demand payment thereof from monies raised or to be raised by taxation.
(c) Short Term Borrowing. The Additionally, the City may borrow funds on the credit of the City for a term not to
exceed one year provided that such . Such obligations are scheduled to must be retired by the end of the
budget year in which they were issued.
(d) Certificates of Obligation. The City shall have the power to issue Certificates of Obligation in accordance
with the laws of the State of Texas. If, prior to the date tentatively set for the authorization of the issuance of
the certificates, a petition signed by five percent (5%) of the qualified voters of the City is filed with the City
Secretary protesting the issuance of such certificates, the City shall not be authorized to issue certificates for
such purpose unless the issuance thereof is approved at an election called, held, and conducted in the manner
provided for bond elections by the laws of the State of Texas.
PROPOSITION C
Shall the Kennedale Home Rule Charter be amended to revise Article XI by increasing the signature
requirements for initiative, referendum and recall to thirty percent (30%) of the votes cast in the last regular
election but not less than five hundred (500) by amending Section 11.01; and to allow for a public hearing prior
to calling a recall election by amending Section 11.03?
FISCAL IMPACT: No fiscal impact is anticipated if this proposed amendment is approved at the election.
Section 11.01 - Initiative
The qualified voters of the City shall have the power to propose any ordinance, except an ordinance related
to zoning, the appropriation of money or the authorization of the levy of taxes or one repealing such an
ordinance, and to adopt or reject the same ordinance at the polls, such power being known as "initiative".
Any initiated ordinance may be submitted to the City Council by a petition signed by qualified voters equal in
number to at least thirty twenty-five (3025) percent of the votes cast in the last regular municipal election, but
not less than five two hundred and fifty (500250) signatures. Such initiated ordinance may be passed by the
City Council without change, or may be submitted to the voters at an election called for that purpose.
…
Section 11.03 - Recall
The qualified voters of the City shall have the power to recall any elected official of the City and may exercise
that power by filing with the City Secretary a petition containing the same number of signatures and
qualifications as required for an initiative petition under this Charter. If the petition is certified by the City
Secretary to be sufficient, the officer whose removal is sought may request that a public hearing be held to
permit the officer the opportunity to present facts pertinent to the recall petition. If the officer does not resign,
the City Council shall call an election to determine whether the official named in the petition shall be recalled.
The election shall be held no earlier than thirty (30) days after the City Council receives the petition, nor no
later than the next special election as allowed in the Texas Election Code.

AVISO A LOS VOTANTES REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE
KENNEDALE EN TEXAS SOBRE UNA ELECCIÓN GENERAL
PARA ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO PARA LOS
PUESTOS 1, 3 Y 5, Y SOBRE UNA ELECCIÓN ESPECIAL PARA
REFORMA DE ESTATUTOS
Por la presente se notifica que se llevará a cabo una Elección General con el fin de elegir a los Miembros del
Concejo para los Lugares 1, 3 y 5, y una Elección Especial con el propósito de considerar reformas de los
Estatutos Municipales del Gobierno de la ciudad de Kennedale, Texas ("Ciudad") el 4 de mayo de 2019, entre
las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. Se adjuntan como Anexo “A” el texto de las proposiciones para las Reformas de
Estatutos, el cálculo del impacto fiscal y las ediciones requeridas del texto de los Estatutos para implementar
cada proposición.
UBICACIÓN DE LOS LUGARES DE VOTACIÓN
Kennedale Community Center (Centro Comunitario de Kennedale), 316 W 3rd St., Kennedale, TX 76060
LA VOTACIÓN PRESENCIAL ANTICIPADA SE REALIZARÁ COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
22 AL 26 DE ABRIL
27 DE ABRIL
28 DE ABRIL
29 AL 30 DE ABRIL

LUNES A VIERNES 8:00 A.M. – 5:00 P.M.
SÁBADO
7:00 A.M. – 7:00 P.M.
DOMINGO
11:00 A.M. – 4:00. P.M.
LUNES Y MARTES 7:00 A.M. – 7:00 PM.

LAS SOLICITUDES DE VOTACIÓN POR CORREO SE ENVIARÁN A:
EARLY VOTING CLERK
(SECRETARIO DE VOTACIÓN
ANTICIPADA)
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
ENTREGA POR CORREO

Tarrant County Elections
PO Box 961011
Fort Worth, Texas 76161-0011
817-831-6118
votebymail@tarrantcounty.com
2700 Premier Street
Fort Worth, Texas 76111-3011

Las solicitudes de votación por correo deben recibirse antes del cierre de las operaciones comerciales el
martes 23 de abril de 2019.
EMITIDO EL DÍA 1 DEL MES DE ABRIL 2019.

__________________________
ALCALDE BRIAN JOHNSON

ANEXO “A” – PROPUESTAS
A continuación, se presentan las reformas propuestas para los Estatutos Municipal de la ciudad de Kennedale.
Las boletas de votación permitirán que los electores voten "Sí" o "No" en cada una. Cada proposición va
seguida de un cálculo del impacto fiscal y una ilustración de las modificaciones al texto de los Estatutos
vigentes que se requieren para implementar la proposición en caso de que sea aprobada por los votantes (las
eliminaciones se indican con un tachado (p. ej.: aaa); las adiciones se indican con un subrayado (p. ej.: aaa).
PROPUESTA A
¿Se deben reformar como innecesarios los Estatutos Municipales de Kennedale para eliminar la Sección
3.06(a)(1) con respecto a llenar vacantes para un periodo de tres (3) años, porque los estatutos solo brindan
términos de dos (2) años?
IMPACTO FISCAL: no se anticipa ningún impacto fiscal si esta reforma propuesta se aprueba en la elección.
Sección 3.06: Vacantes y Revocación de Cargo
(a) Vacantes. La oficina de un miembro del Concejo o Alcalde quedará vacante tras la muerte,
renuncia, revocación o remoción de su cargo de cualquier manera autorizada por la ley o por este
Estatuto.
(1) Reservado. Las vacantes en el Concejo Municipal para oficinas con períodos de tres años
se ocuparán según lo dispuesto en esta subsección. Si se abre una vacante en la oficina del
Alcalde en un momento en que queda un plazo no vencido de doce (12) meses o menos,
deberá cubrirla el Alcalde temporal. Si se produce una vacante en cualquier otra posición del
Concejo Municipal en un momento en que quede un plazo no vencido de doce (12) meses o
menos, incluida una posición si el Alcalde temporal la desocupó, se ocupará mediante
nombramiento por mayoría de votos de todos los miembros restantes del Concejo. Si se abre
una vacante en la oficina del Alcalde o en cualquier puesto del Concejo Municipal en un
momento en que permanezcan más de doce (12) meses en el término no vencido, se ocupará
por el voto mayoritario de los votantes calificados en una elección especial convocada para tal
fin dentro de los ciento veinte (120) días.
(2) Las vacantes en el Concejo Municipal para cargos con períodos de dos años se ocuparán
según lo dispuesto en esta subsección. El Concejo Municipal puede convocar una elección
especial o por mayoría de votos de todos los Miembros restantes del Concejo que designen a
una persona calificada para ocupar la vacante.
PROPUESTA B
¿Deberán reformarse los estatutos Municipales de Kennedale para revisar la Sección 6.05 con respecto a la
emisión de deuda mediante la retención de la primera oración de la misma (que autoriza a la Ciudad a emitir
todas las formas de deuda permitidas por la ley estatal), conservando la autoridad adicional existente para
entrar en préstamos de corto plazo (menores de un año) y la eliminación de todas las demás disposiciones de
los mismos, ya que están provistos en la ley estatal?
IMPACTO FISCAL: no se anticipa ningún impacto fiscal si esta reforma propuesta se aprueba en la elección.
Sección 6.05: Endeudamiento
La Ciudad tendrá el derecho de emitir y reembolsar las obligaciones ordinarias y municipales, así como otra
evidencia de endeudamiento como se permite ahora o como se autorizará en lo sucesivo para ser emitido por
un municipio en el Estado de Texas. Todas las obligaciones de la Ciudad que hayan sido emitidas, vendidas y
entregadas al comprador serán indiscutibles. Todas las obligaciones de reembolso que se hayan
intercambiado serán indiscutibles.
(a) Obligaciones ordinarias. La Ciudad tendrá el poder de pedir dinero prestado a través de
obligaciones ordinarias, que constituirán obligaciones directas y generales de la Ciudad, pagaderas
con impuestos ad valorem aplicados a todas las propiedades gravables ubicadas en ellas, dentro de
los límites prescritos por la ley o este Estatuto.

(b) Obligaciones municipales. La Ciudad tendrá el poder de pedir dinero prestado para construir,
comprar, mejorar, extender o reparar servicios públicos, instalaciones recreativas o cualquier otra
función municipal de autoliquidación no prohibida por la ley estatal. Dicho préstamo se implementará a
través de obligaciones municipales que se pagarán, tanto al principal como a los intereses,
exclusivamente a partir de un primer derecho de retención y prenda de los ingresos netos derivados de
las propiedades, el interés prometido a partir de los ingresos, o ambos, después de la deducción de los
gastos razonables de operación y mantenimiento según lo exige la ley. Los tenedores de los bonos de
ingresos nunca tendrán el derecho de exigir el pago de estos con dinero recaudado o que se
recaudarán mediante impuestos.
(c) Préstamo a corto plazo. Además, la Ciudad puede pedir prestados fondos al crédito de la Ciudad por un
término que no exceda el año, siempre que así sea. Dichas obligaciones están programadas para deben ser
retiradas al final del año presupuestario en el que se emitieron.
(d) Certificados de obligación. La Ciudad tendrá el poder de emitir Certificados de Obligación de acuerdo con
las leyes del estado de Texas. Si, antes de la fecha establecida tentativamente para la autorización de la
emisión de los certificados, se presenta una petición firmada por el cinco por ciento (5%) de los votantes
calificados de la Ciudad ante el Secretario de la Ciudad que protesta por la emisión de tales certificados, la
Ciudad no estará autorizada para emitir certificados con ese fin a menos que la emisión de los mismos se
apruebe en una elección convocada, celebrada y realizada de la manera prevista para las elecciones de
bonos por las leyes del estado de Texas.
PROPUESTA C
¿Deberán reformarse los Estatutos de Gobierno de Kennedale para revisar el Artículo XI al aumentar los
requisitos de firmas para iniciativa, referéndum y revocación al treinta por ciento (30%) de los votos emitidos
en la última elección regular pero no menos de quinientos (500) mediante la reforma de la Sección 11.01, y
para permitir una audiencia pública antes de convocar una elección de destitución al modificar la Sección
11.03?
IMPACTO FISCAL: no se anticipa ningún impacto fiscal si esta enmienda propuesta se aprueba en la
elección.
Sección 11.01: Iniciativa
Los votantes calificados de la Ciudad tendrán el poder de proponer cualquier ordenanza, excepto una
ordenanza relacionada con la zonificación, apropiación de dinero o autorización de la recaudación de
impuestos o una derogación de tal ordenanza, y para adoptar o rechazar la misma ordenanza en las
encuestas, tal poder se conoce como "iniciativa". Cualquier ordenanza iniciada puede ser presentada ante el
Concejo Municipal por una petición firmada por votantes calificados igual en número, al menos treinta
veinticinco (3025) por ciento de los votos emitidos en la última elección municipal regular, pero no menos de
quinientas doscientos cincuenta (500250) firmas. Dicha ordenanza iniciada puede ser aprobada por el
Concejo Municipal sin cambios, o puede ser presentada a los votantes en una elección convocada para ese
propósito.
Sección 11.03: Destitución
Los votantes calificados de la Ciudad tendrán el poder de destituir a cualquier funcionario electo de la Ciudad
y pueden ejercer ese poder al presentar ante el Secretario de la Ciudad una petición que contenga el mismo
número de firmas y calificaciones que se requieren para una petición de iniciativa conforme a este Estatuto. Si
el Secretario de la Ciudad certifica que la petición es suficiente, el funcionario cuya remoción se solicita puede
solicitar que se celebre una audiencia pública para permitirle al oficial la oportunidad de presentar los hechos
pertinentes a la petición de destitución. Si el funcionario no renuncia, el Concejo Municipal convocará una
elección para determinar si el funcionario nombrado en la petición será destituido. La elección se realizará a
más tardar treinta (30) días después de que el Concejo Municipal reciba la petición, y no después de la
próxima elección especial según lo permitido en el Código Electoral de Texas.

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC CỬ TRI ĐÃ GHI DANH BỎ PHIẾU CỦA
THÀNH PHỐ KENNEDALE, TEXAS VỀ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ
ĐỂ BẦU RA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CHO CÁC VỊ TRÍ 1, 3 VÀ 5;
VÀ VỀ CUỘC BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG ĐẶC BIỆT
Thông báo được đưa ra về cuộc Tổng Tuyển cử nhằm mục đích bầu ra Ủy viên Hội đồng cho các Vị trí 1, 3 và
5; và Cuộc bầu cử Đặc biệt nhằm mục đích xem xét sửa đổi Hiến chương Tự trị của Thành phố Kennedale,
Texas (“Thành phố”), sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, trong thời gian từ 7:00 sáng đến 7:00
tối. Văn bản các đề xuất Sửa đổi Hiến chương, ước tính tác động tài khóa và nội dung chỉnh sửa bắt buộc đối
với Hiến chương để thực thi từng đề xuất được đính kèm dưới dạng Phụ lục “A”.
ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU
Kennedale Community Center, 316 W 3rd St., Kennedale, TX 76060
BỎ PHIẾU SỚM BẰNG CÁCH ĐÍCH THÂN ĐẾN BỎ PHIẾU SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ SAU:
NGÀY 22 – 26 THÁNG TƯ
THỨ HAI – THỨ SÁU
8:00 SÁNG – 5:00 CHIỀU
NGÀY 27 THÁNG TƯ
THỨ BẢY
7:00 SÁNG – 7:00 CHIỀU
NGÀY 28 THÁNG TƯ
CHỦ NHẬT
11:00 SÁNG – 4:00 CHIỀU
NGÀY 29 - 30 THÁNG TƯ
THỨ HAI – THỨ BA
7:00 SÁNG – 7:00 CHIỀU
ĐƠN XIN LÁ PHIẾU QUA THƯ PHẢI ĐƯỢC GỬI ĐẾN:
THƯ KÝ BỎ PHIẾU SỚM
Tarrant County Elections
(Ban Bầu Cử Quận Tarrant)
PO Box 961011
Fort Worth, Texas 76161-0011
FAX
817-831-6118
EMAIL
votebymail@tarrantcounty.com
CHUYỂN PHÁT NHANH
2700 Premier Street
Fort Worth, Texas 76111-3011
Đơn xin lá phiếu qua thư phải được nhận trước khi hết giờ làm việc hôm thứ Ba, ngày 23 tháng Tư năm 2019.
PHÁT HÀNH NGÀY 1 THÁNG TƯ NĂM 2019.

__________________________
THỊ TRƯỞNG BRIAN JOHNSON

PHỤ LỤC “A” – CÁC ĐỀ XUẤT
Dưới đây là những đề xuất sửa đổi Hiến chương Tự trị của Thành phố Kennedale, Texas. Lá phiếu phải cho
phép cử tri bầu “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” cho từng đề xuất. Mỗi đề xuất được kèm theo một ước tính tác
động tài khóa và một minh họa các chỉnh sửa đến nội dung Hiến chương hiện tại được yêu cầu để thực thi đề
xuất nếu được các cử tri chấp thuận (gạch ngang là xóa (ví dụ: aaa); gạch dưới là thêm vào (ví dụ: aaa).
ĐỀ XUẤT A
Có nên sửa đổi Hiến chương Tự trị của Thành phố Kennedale để xóa Mục 3.06(a)(1) liên quan đến việc bổ
nhiệm vị trí cho nhiệm kỳ ba (3) năm do không cần thiết, vì hiến chương chỉ quy định cho nhiệm kỳ hai (2)
năm?
TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA: Không có tác động tài khóa dự kiến nếu đề xuất sửa đổi này được phê duyệt tại cuộc
bầu cử.
Mục 3.06 - Vị trí còn trống và Tước bỏ Chức vụ
(b) Vị trí còn trống Vị trí của một thành viên Hội đồng hoặc Thị trưởng sẽ được để trống sau khi chết,
từ chức, tước bỏ chức vụ hoặc rời khỏi chức vụ trong mọi trường hợp được pháp luật hoặc Hiến
chương này cho phép.
(3) Dự bị. Các vị trí còn trống trong Hội đồng Thành phố cho chức vụ có thời hạn ba năm sẽ
được bổ nhiệm theo quy định trong tiểu mục này. Nếu có một vị trí còn trống trong văn
phòng của Thị trưởng tại thời điểm nhiệm kỳ còn mười hai (12) tháng hoặc ít hơn, thì vị trí
này sẽ được Thị trưởng Tạm thời bổ nhiệm. Nếu có bất kỳ vị trí còn trống nào khác trong
Hội đồng Thành phố tại thời điểm nhiệm kỳ còn mười hai (12) tháng hoặc ít hơn, cả khi vị trí
Thị trưởng Tạm thời còn trống, thì vị trí này sẽ được bổ nhiệm bởi đa số phiếu bầu của tất
cả các thành viên Hội đồng còn lại. Nếu có vị trí còn trống trong văn phòng của Thị trưởng
hoặc bất kỳ vị trí nào trong Hội đồng Thành phố tại thời điểm nhiệm kỳ vẫn còn hơn mười
hai (12) tháng, thì vị trí này sẽ được bổ nhiệm bởi đa số cử tri đủ điều kiện trong cuộc bầu
cử đặc biệt được kêu gọi cho mục đích trên trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày.
(4) Các vị trí còn trống trong Hội đồng Thành phố cho chức vụ có thời hạn hai năm sẽ được bổ
nhiệm theo quy định trong tiểu mục này. Hội đồng Thành phố có thể kêu gọi một cuộc bầu
cử đặc biệt hoặc chỉ định một người đủ điều kiện để bổ nhiệm vào vị trí còn trống bằng đa
số phiếu của tất cả các thành viên Hội đồng còn lại.
ĐỀ XUẤT B
Có nên sửa đổi Hiến chương Tự trị của Thành phố Kennedale để sửa đổi Mục 6.05 về việc phát hành nợ
bằng cách giữ nguyên câu đầu tiên (cho phép Thành phố phát hành tất cả các hình thức nợ được luật pháp
tiểu bang cho phép), giữ nguyên thẩm quyền bổ sung hiện có để tham gia các khoản vay ngắn hạn (dưới một
năm) và xóa tất cả các điều khoản khác vì chúng được luật pháp tiểu bang quy định khác?
TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA: Không có tác động tài khóa dự kiến nếu đề xuất sửa đổi này được phê duyệt tại cuộc
bầu cử.
Mục 6.05 - Nợ
Thành phố sẽ có quyền phát hành và hoàn trả trái phiếu trách nhiệm chung, trái phiếu thu nhập và các bằng
chứng nợ khác đang được cho phép hoặc có thể được Thành phố Tự trị ở Tiểu bang Texas cho phép phát
hành sau đó. Tất cả các trái phiếu của Thành phố đã được phát hành, bán và giao cho người mua không
thuộc phạm vi bàn luận. Tất cả trái phiếu hoàn trả đã mua bán không thuộc phạm vi bàn luận.
(a) Trái phiếu Trách nhiệm Chung. Thành phố có quyền vay tiền thông qua trái phiếu trách nhiệm chung,
tạo thành trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm chung của Thành phố, phải nộp từ các khoản thuế theo giá
trị tài sản đánh vào tất cả các tài sản chịu thuế trong đó, trong giới hạn được pháp luật hoặc Hiến chương
này quy định.
(b) Trái phiếu Thu nhập. Thành phố có quyền vay tiền để xây dựng, mua, nâng cấp, mở rộng hoặc sửa

chữa các tiện ích công cộng, cơ sở giải trí hoặc bất kỳ chức năng tự thanh toán nào khác của thành phố
không bị luật pháp tiểu bang cấm. Khoản vay này sẽ được thực hiện thông qua trái phiếu thu nhập phải
trả, cả gốc và lãi, chỉ từ và được bảo đảm bằng một khoản thế chấp đầu tiên và cam kết doanh thu thuần
có được từ tài sản, tiền lãi cam kết từ thu nhập, hoặc cả hai sau khi trừ chi phí điều hành và duy trì hợp lý
theo yêu cầu của pháp luật. Những người nắm giữ trái phiếu thu nhập sẽ không bao giờ có quyền yêu cầu
thanh toán từ các khoản tiền tăng hoặc được tăng bằng thuế.
(c) Khoản vay Ngắn hạn. The Ngoài ra, Thành phố có thể vay vốn bằng tín dụng của Thành phố cho thời hạn
không quá một năm với điều kiện là . Các trách nhiệm đó dự kiến sẽ phải được rút lại vào cuối năm ngân sách
mà chúng được phát hành.
(d) Chứng nhận Trách nhiệm. Thành phố có quyền cấp Chứng nhận Trách nhiệm theo luật pháp của Tiểu
bang Texas. Nếu trước ngày dự kiến cho phép cấp chứng nhận, một bản kiến nghị được năm phần trăm (5%)
số cử tri đủ điều kiện của Thành phố ký tên và đệ trình lên Bí thư Thành phố phản đối việc cấp giấy chứng
nhận đó, Thành phố sẽ không được phép cấp chứng nhận, trừ khi việc cấp chứng nhận được phê chuẩn tại
một cuộc bầu cử được kêu gọi, tổ chức và tiến hành theo cách thức quy định cho cuộc bầu cử trái phiếu theo
luật của Tiểu bang Texas.
ĐỀ XUẤT C
Có nên sửa đổi Hiến chương Tự trị của Thành phố Kennedale để sửa đổi Điều XI bằng cách tăng yêu cầu về
chữ ký cho dự luật, trưng cầu dân ý và miễn nhiệm đến ba mươi phần trăm (30%) số phiếu trong cuộc bầu cử
thường kỳ gần đây nhưng không dưới năm trăm (500) bằng cách sửa đổi Mục 11.01; và cho phép điều trần
công khai trước khi kêu gọi một cuộc bầu cử miễn nhiệm bằng cách sửa đổi Mục 11.03?
TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA: Không có tác động tài khóa dự kiến nếu đề xuất sửa đổi này được phê duyệt tại cuộc
bầu cử.
Mục 11.01 - Dự luật tiên khởi
Các cử tri đủ điều kiện của Thành phố sẽ có quyền đề xuất bất kỳ sắc lệnh nào, ngoại trừ một sắc lệnh liên
quan đến phân vùng, phân bổ tiền hoặc ủy quyền thu thuế, hoặc bãi bỏ một sắc lệnh, thông qua hoặc từ
chối sắc lệnh đó tại cuộc bỏ phiếu, quyền đề xuất như trên được gọi là “dự luật tiên khởi”. Mọi sắc lệnh
được khởi xướng đều có thể đệ trình lên Hội đồng Thành phố bằng một bản kiến nghị được ký bởi các cử tri
đủ điều kiện với số lượng ít nhất là ba mươi hai lăm (3025) phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử thành phố
định kỳ gần đây, nhưng không ít hơn năm hai trăm năm mươi (500250) chữ ký. Sắc lệnh được khởi xướng
như trên có thể được Hội đồng Thành phố thông qua mà không thay đổi, hoặc có thể được đệ trình cho cử
tri tại một cuộc bầu cử được kêu gọi cho mục đích đó.
…
Mục 11.03 - Miễn nhiệm
Các cử tri đủ điều kiện của Thành phố có quyền miễn nhiệm bất kỳ quan chức được bầu nào của Thành phố
và có thể thực thi quyền đó bằng cách nộp cho Bí thư Thành phố một bản kiến nghị có đủ số chữ ký và các
tiêu chuẩn cần thiết cho một bản kiến nghị tiên khởi theo Hiến chương này. Nếu đơn yêu cầu được Bí thư
Thành phố xác nhận là đạt yêu cầu, viên chức bị yêu cầu miễn nhiệm có thể yêu cầu một phiên điều trần công
khai để trình bày các sự kiện liên quan đến đơn kiến nghị miễn nhiệm. Nếu viên chức đó không từ chức, Hội
đồng Thành phố sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử để xác định liệu viên chức có tên trong bản kiến nghị có đáng bị
miễn nhiệm hay không. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức không sớm hơn ba mươi (30) ngày sau khi Hội đồng
Thành phố nhận được kiến nghị và không muộn hơn cuộc bầu cử đặc biệt tiếp theo được cho phép trong Bộ
luật Bầu cử Texas.

