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Mayor  
Norman Funderburk 
 

Mayor Pro Tem 
Council Member, Place 5 
David Pierce 
 

Council Member, Place 1 
Andy Curry 
 

Council Member, Place 2 
Charles Cunningham, Jr.  

Council Member, Place 3 
Bruce Davidson  

 
Council Member, Place 4 

Paula Settle 
 

City Manager 
Jason Stuebe 

 
City Secretary  
Maria Jackson 

 
 

Regular Meeting Agenda 
Humble City Council 

Thursday, February 10, 2022 at 6:30 p.m. 
City Hall Council Chamber 

114 W. Higgins Street 
Humble, Texas 77338 

 

Orden del día de la asamblea ordinaria 
Consejo Municipal de Humble 

Jueves, 10 de febrero de 2022 a las 6:30 p.m. 
City Hall Council Chamber 

114 W. Higgins Street 
Humble, Texas 77338 

 
Chương Trình Cuộc Họp Thường Lệ 

Hội Đồng Thành Phố Humble 
Thứ Năm, ngày 10 tháng Hai, 2022 lúc 6:30 chiều 

City Hall Council Chamber 
114 W. Higgins Street 
Humble, Texas 77338 

 

例會議程 

Humble市議會 

2022年2月10日，週四，下午6:30 

市政廳議會廳 

114 W. Higgins Street 

Humble, Texas 77338 
 

 
1. CALL TO ORDER. 
 
2. INVOCATION AND PLEDGE OF ALLEGIANCE. 
 
3. HEAR VISITORS: During this time a citizen may address the City Council on any item which does not appear 

on the posted Agenda.  Registration forms are available at the meeting and on our website.  This form should be 
completed and returned to the City Secretary no later than ten (10) minutes prior to the beginning of the meeting.  Upon 
stepping to the podium, the speaker must state their name, and city of residence.  Each speaker’s remarks are limited 
to three (3) minutes.  The City Council will listen and receive the information presented by the speaker, ask staff to 
look into the matter, or place the issue on a future agenda.  Topics of operation concerns shall be directed to the City 
Manager.  Comments should not personally attack other speakers, Council Members or staff. 

 
4. CONSENT AGENDA: Ministerial or “housekeeping” items that can be voted on in one motion 

as allowed by law.  Items may be removed from the Consent Agenda for individual consideration 
and discussed or acted upon by a majority vote of the Council. 

 
a. Minutes: January 27, 2022 Regular Minutes  
b. Department Reports 
c. Correspondence 
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5. PUBLIC HEARING: Notice is hereby given that the City Council of the City of Humble, Texas 
will hold a Public Hearing on Thursday, February 10, 2022 in the City Council Chamber located 
in City Hall, 114 W. Higgins St., Humble, Texas.  The purpose of the Public Hearing is to discuss 
the use of federal grant funds, funded through the American Rescue Plan Act of 2021 as part of 
the Coronavirus Local Fiscal Recovery Funds (CLFRF) program, for two priority drainage 
improvement projects. 

 
6. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Ordinance No. 22-917, an 

ordinance authorizing a General Joint Election to be held on May 7, 2022, for the purpose of 
electing a City Council Member Place 3, a City Council Member Place 4, and a City Council 
Member Place 5, by the qualified voters of the City of Humble, Texas; establishing early voting 
locations and polling places for this election; and making provisions for conducting the election. 

 
Presentación, posible medida y debate sobre la aprobación de la Ordenanza Nro. 22-917, una 
ordenanza que autoriza una Elección Conjunta General que se celebrará el 7 de mayo de 2022 para 
el propósito de que los votantes habilitados de la Ciudad de Humble, Texas elijan un Miembro del 
Consejo Municipal, Posición 3, un Miembro del Consejo Municipal, Posición 4 y un Miembro del 
Consejo Municipal, Posición 5; que establece lugares de votación anticipada y lugares de votación 
para esta elección; y que dispone la celebración de la elección. 

 
Trình bày, hành động khả thi, và thảo luận về việc thông qua Sắc lệnh Số 22-917, một sắc lệnh 
cho phép Cuộc Tổng Tuyển Cử Kết Hợp được tổ chức vào ngày 7 tháng Năm, 2022, với mục đích 
bầu chọn một Ủy Viên Hội Đồng Thành phố Vị Trí số 3, một Ủy Viên Hội Đồng Thành phố Vị 
Trí số 4 , và một Ủy viên Hội đồng Thành phố Vị trí số 5, bởi các cử tri đủ tiêu chuẩn của Thành 
phố Humble, Texas; thiết lập các địa điểm bỏ phiếu sớm và các địa điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu 
cử này; và đưa ra các điều khoản cho việc tiến hành bầu cử. 

 
關於批准第22-917號法令的陳述、可能的行動和討論，該法令授權將於2022年5月7日舉行

普通聯合選舉，目的是選舉市議會成員席位3、市議會成員席位4和市議會成員席位5，由

Texas州Humble市的合資格選民選出；為本次選舉設立提前投票地點和投票站；並就進行

選舉作出規定。 
 
7. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Ordinance No. 22-918, an 

ordinance ordering a Special Election to be held on May 7, 2022, for the purpose of submitting to 
the qualified voters nine propositions to amend the City of Humble’s Home Rule Charter 
regarding: (1) the powers and duties of the city manager; (2) council’s power to set officer 
compensation and improve neighborhoods; (3) the rearrangement, numbering and review of the 
city charter; (4) the city’s audit report, budget hearings, and city contracts; (5) the conduct of 
elections and qualifications for city council; (6) notice requirements for lawsuits against the city 
and actions by the city, (7) official’s conflicts of interest; (8) the elimination of outdated and 
unnecessary charter provisions; and (9) misspellings and other nonsubstantive changes; providing 
an estimate of the anticipated fiscal impact of the proposed amendments, if adopted; establishing 
procedures for conducting the election; and providing an effective date. 

 
Presentación, posible medida y debate sobre la aprobación de la Ordenanza Nro. 22-918, una 
ordenanza que ordena una Elección Especial que se celebrará el 7 de mayo de 2022 para el 
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propósito de presentarles a los votantes habilitados nueve proposiciones para enmendar la Carta 
Orgánica de Gobierno Autónomo de la Ciudad de Humble, respecto de: (1) las facultades y 
obligaciones del administrador de la ciudad; (2) la facultad del consejo para fijar la remuneración 
de funcionarios y mejorar los barrios; (3) la nueva organización, numeración y revisión de la carta 
orgánica de la ciudad; (4) el informe de auditoría de la ciudad, audiencias sobre el presupuesto y 
contratos de la ciudad; (5) la celebración de las elecciones y los requisitos para los cargos en el 
consejo municipal; (6) los requisitos de aviso de demandas en contra de la ciudad y medidas de la 
ciudad; (7) conflictos de interés de los funcionarios; (8) la eliminación de disposiciones anticuadas 
e innecesarias de la carta orgánica; y (9) errores de ortografía y otros cambios no sustanciales; que 
dispone un estimado del impacto fiscal previsto de las enmiendas propuestas, en caso de adoptarse; 
que establece procedimientos para celebrar la elección; y que dispone una fecha de entrada en 
vigencia. 

 
Trình bày, hành động khả thi, và thảo luận về việc thông qua Sắc lệnh Số 22-918, một sắc lệnh 
yêu cầu tổ chức Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 7 tháng Năm, 2022, với mục đích đệ trình cho 
các cử tri đủ điều kiện, chín đề xuất sửa đổi Hiến Chương Tự Trị của Thành phố Humble liên quan 
đến: (1) quyền hạn và nhiệm vụ của người quản đốc thành phố; (2) quyền lực của hội đồng để quy 
định mức lương hưởng cho các viên chức và cải thiện các khu vực lân cận; (3) việc sắp xếp lại, 
đánh số, và xem xét hiến chương thành phố; (4) báo cáo kiểm toán của thành phố, các cuộc điều 
trần về ngân sách, và các hợp đồng của thành phố; (5) việc tiến hành các cuộc bầu cử và tư cách 
cho hội đồng thành phố; (6) các yêu cầu thông cáo đối với các vụ kiện chống lại thành phố và các 
hành động của thành phố, (7) các xung đột lợi ích của quan chức; (8) loại bỏ các điều khoản điều 
lệ lỗi thời và không cần thiết; và (9) lỗi chính tả và các thay đổi không rõ ràng khác; cung cấp ước 
tính về tác động tài khóa dự kiến của các sửa đổi được đề xuất, nếu được thông qua; thiết lập các 
thủ tục tiến hành bầu cử; và cung cấp một ngày có hiệu lực. 

 
關於批准第22-918號法令的陳述、可能的行動和討論，該法令命令於2022年5月7日舉行特

別選舉，目的是向合資格選民提交九項提案以修改Humble市地方自治憲章關於：(1)城市

經理的職權和职责；(2)議會制定官員薪酬和改善社區的權力；(3)本市憲章的重新排列、

編號和審查；(4)本市審計報告、預算聽證會、本市合同；(5)舉行選舉和市議會資格； (6)
對本市提起訴訟和本市行為的通知要求， (7)官員的利益衝突； (8)取消過時和不必要的憲

章規定； 以及(9)拼寫錯誤和其他非實質性更改；提供對擬議修正案的預期財政影響的估

計（如果被採納）；制定進行選舉的程序；並提供生效日期。 
 
8. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Resolution No. 22-849, a 

resolution of the City of Humble, Texas, announcing two American Rescue Plan Act Funded 
Projects. 

 
9. COMMUNITY ANNOUNCEMENTS. 
 
The City Council will have an opportunity to address items of community interest, including: 
expressions of thanks, congratulations, or condolence; information regarding holiday schedules; an 
honorary or salutary recognition of a public official, public employee, or other citizen; a reminder 
about an upcoming event organized or sponsored by the City of Humble; information regarding a 
social, ceremonial, or community event organized or sponsored by an entity other than the City of 
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Humble that was attended or is scheduled to be attended by a member of the City Council or an official 
or employee of the City of Humble; and announcements involving an imminent threat to the public 
health and safety of people in the City of Humble that has arisen after posting the agenda. 
 
10. ADJOURN. 
 
 
I, the undersigned, do hereby certify that the above Notice of Meeting of the Governing Body of the 
City of Humble, Texas, is a true and correct copy of said Notice and that I posted a true and correct 
copy of said Notice on the bulletin board at City Hall, 114 West Higgins, Humble, Texas.  The Agenda 
and Notice are readily accessible to the general public at all times.  Said Notice and Agenda were 
posted on February 4, 2022 by 5:00 p.m. and remained so posted continuously for at least 72 hours 
proceeding the scheduled time of said meeting.  The Agenda and Notice are also available on the 
City’s website, www.cityofhumbletx.gov.  
 
Submitted: 
 
 
_____________________________ 
Jason Stuebe, City Manager 
 
Posted this 4th day of February 2022, by 5:00 p.m.  
 
 
 
_____________________________ 
Maria Jackson, City Secretary 
 

 
This Public Notice was removed from the official posting board at the Humble City Hall on the 

following date and time:       by                 . 

THIS FACILITY IS WHEELCHAIR ACCESSIBLE AND ACCESSIBLE PARKING SPACES ARE AVAILABLE.  REQUESTS FOR 
ACCOMMODATIONS OR INTERPRETIVE SERVICES MUST BE MADE 48 HOURS PRIOR TO THIS MEETING.  PLEASE 

CONTACT THE CITY SECRETARY’S OFFICE AT (281) 446-3061 OR FAX (281) 446-7843 FOR FURTHER INFORMATION. 

http://www.cityofhumbletx.gov/


Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #3 

 
HEAR VISITORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #4A 

 
Minutes 

January 27, 2022 
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Mayor  
Norman Funderburk 
 

Mayor Pro Tem 
Council Member, Place 5 
David Pierce 
 

Council Member, Place 1 
Andy Curry 
 

Council Member, Place 2 
Charles Cunningham, Jr.  

Council Member, Place 3 
Bruce Davidson  

 
Council Member, Place 4 

Paula Settle 
 

City Manager 
Jason Stuebe 

 
City Secretary  
Maria Jackson 

 
 

Humble City Council 
Regular Meeting Minutes 

Thursday, January 27, 2022 at 6:30 p.m. 
City Hall Council Chamber 

114 W. Higgins Street 
Humble, Texas 77338 

 
 

STATE OF TEXAS  § 
    § 
COUNTY OF HARRIS § 
 
 
Members Present:  Mayor Norman Funderburk, Presiding 

Mayor Pro Tem David Pierce  
Council Member Andy Curry  
Council Member Charles Cunningham, Jr. 
Council Member Bruce Davidson 
Council Member Paula Settle 

                                                 
 
Members Absent:                 None   
 

 
Staff Present:  City Manager Jason Stuebe; City Secretary Maria Jackson; Police Chief Ken Theis; 
Civic Center Director Jennifer Wooden; and Senior Code Enforcement Officer Fidel Martinez. 
 
 
1. CALL TO ORDER. 
 

With a quorum present, the Regular Meeting of the Humble City Council was called to order by 
Mayor Funderburk at 6:30 p.m.  

 
2. INVOCATION AND PLEDGE OF ALLEGIANCE. 
 

Council Member Cunningham, Jr. led the invocation and Pledge of Allegiance.   
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3. CONSENT AGENDA: Ministerial or “housekeeping” items that can be voted on in one motion as 
allowed by law.  Items may be removed from the Consent Agenda for individual consideration and 
discussed or acted upon by a majority vote of the Council. 

 
a. Minutes: January 13, 2022 Regular Minutes  
b. Department Reports 
c. Correspondence 
 
Upon a motion by Mayor Funderburk, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed to 
approve the Consent Agenda. MOTION PASSED UNANIMOUSLY. 

 
4. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Ordinance No. 22-914, amending 

City of Humble Ordinance 21-906, passed and approved the 14th day of September 2021 and 
being an ordinance adopting the City of Humble budget for Fiscal Year 2021-2022, by adding to 
the budget adopted hereby an Addendum No. 4; providing for a certain amendment to such 
budget; making certain findings; and providing other matters related to the subject. 
 
Upon a motion by Council Member Curry, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed 
to approve the proposed ordinance.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 

 
5. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Ordinance No. 22-915, 

encumbering funds budgeted in Fiscal Year 2021 for specific intergovernmental charges to be 
performed during Fiscal Year 2022. 
 
Upon a motion by Council Member Settle, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed 
to approve the proposed ordinance.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 

 
6. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Ordinance No. 22-916, amending 

Chapter 12 “Building and Building Regulations,” Article XI “Development Standards” by 
creating Section 700 et seq. “Fencing, Walls, and Screening Requirements” relating to the 
permitting and regulation of fencing; making certain findings; providing a penalty; providing for 
severability; and providing for publication and an effective date. 
 
Upon a motion by Council Member Davidson, the City Council voted six (6) for and none (0) 
opposed to approve the proposed ordinance.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 

 
7. Presentation, possible action, and discussion on the approval of Resolution No. 22-848, adopting 

a fee for fencing permits.   
 
Upon a motion by Council Member Curry, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed 
to approve the proposed resolution.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 
 

8. Presentation, possible action, and discussion on approval of an Advanced Funding Agreement 
between the City of Humble and the Texas Department of Transportation for the relocation of 
utilities associated with the FM-1960 widening project. 
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Upon a motion by Council Member Settle, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed 
to approve the proposed agreement.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 

 
9. Presentation, possible action, and discussion on approval of an Architectural and Engineering 

Design Professional Services Agreement for the City of Humble Senior Center by and between 
the City of Humble and Brown Reynolds Watford Architects, Inc. 
 
Upon a motion by Council Member Davidson, the City Council voted six (6) for and none (0) 
opposed to approve the proposed agreement.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 

 
10. Presentation, possible action, and discussion on approval of a SSC Industrial Business Park, a 

subdivision of 10.034 acres (437,062 square feet) of land, situated in the John Kohlman Survey, 
Abstract No. 497, City of Humble, Harris County, Texas.  Being a replat of Rosewood Business 
Park according to the map or plat thereof recorded in Film No. 695226 of the Map records of 
Harris County, Texas.   

 
Upon a motion by Council Member Cunningham, Jr., the City Council voted six (6) for and none 
(0) opposed to approve the SSC Industrial Business Park.  MOTION CARRIED 
UNANIMOUSLY. 

 
11. Presentation, possible action, and discussion on approval of a Development Plat of SSC Industrial 

Business Park, a development plat of 10.034 acres (437,062 square feet) of land, situated in the 
John Kohlman Survey, Abstract No. 497, Harris County.   

 
Upon a motion by Council Member Curry, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed 
to approve the Development Plat of SSC Industrial Business Park.  MOTION CARRIED 
UNANIMOUSLY. 

 
12. Presentation, possible action, and discussion on approval of street closures on April 1, 2022 and 

April 2, 2022 for Good Oil Days Festival.   
 

Upon a motion by Mayor Pro Tem Pierce, the City Council voted six (6) for and none (0) opposed 
to approve the street closures.  MOTION CARRIED UNANIMOUSLY. 

 
13. CLOSED EXECUTIVE SESSION 

 
Texas Local Government Code, Section 551.072 – Deliberation Regarding Real Property at 
1500 Montgomery Lane 
 
- The City Council may deliberate on the purchase, exchange, lease, or value of real property 

if deliberation in an open meeting would have a detrimental effect on the position of the 
governmental body in negotiations with a third person. 

 
Texas Local Government Code, Section 551.087 - Deliberation Regarding Economic 
Development Negotiations 
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- The City Council may deliberate regarding commercial or financial information that the 
governmental body received from a business prospect that the governmental body seeks to 
locate, stay, or expand in or near the territory of the governmental body and with which the 
governmental body is conducting economic development negotiations. 

 
Mayor Funderburk announced that Council would recess into Closed Executive Session at 6:49 
p.m. 
 
Mayor Funderburk reconvened into Regular Session at 7:23 p.m. 
 

14. TAKE ACTION, IF ANY, ON EXECUTIVE SESSION 
 
No action was taken.   
 

15. COMMUNITY ANNOUNCEMENTS. 
 

City Council announced various items of community interest.  
 

16. ADJOURN. 
 

With no further business to discuss, Mayor Pro Tem Pierce moved to adjourn.  Mayor Funderburk 
adjourned the meeting at 7:26 p.m. 

 
APPROVED BY HUMBLE TEXAS CITY COUNCIL THIS 10TH DAY OF FEBRUARY 2022. 

 
 
             

                           Norman Funderburk, Mayor 
 
ATTEST: 
 
 
      
Maria Jackson, City Secretary 
 
 
 



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #4B 

 
Department Reports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humble Fire Marshal’s Office 
110 W. Main St., Humble, Texas, 77338 

Phone- (281) 446-4928 Fax- (281) 446-3960 

 
January 2022 Monthly Report 

 
1. Fire Inspections: 

a. Initial Inspections: 81 
 

2. New Construction Inspections: 
a. Fire Marshal Final Inspection: 4 
b. Fire Sprinkler Installation Inspection: 4 
c. Fire Alarm Installation Inspection: 1 
d. Ansul Vent Hood Installation Inspection: 1 

 
3. Plans Review: 15 

 
4. Fire Investigation:  

a. 9914 Fm 1960  
i. Commercial Fire 

ii. Cleared by: HVAC failure 
b. 19598 HWY 59 

i. Trash Fire 
ii. Cleared by: Intentionally set be homeless 

c. 736 Wilson Rd. 
i. Fire Alarm 

ii. Cleared by: failure to place in test mode.  
d. 20950 Townsen Blvd 

i. Car Fire 
ii. Cleared by: Mechanical failure 

e. 401 Isaacks Rd 
i. Trash Fire 

ii. Cleared by- Education of resident on codes.  
 

5. Emergency Management:  
a. Texas Boater safety class attended by all staff.   
b. TPWD Marine Safety Enforcement Officer Course attended by staff.  

i. All LEO staff certified  
 

6. Humble Tornado 
a. Data and information sent to Harris County and the State of Texas OEM.   



b. I-Stat Letter issued to all residents and businesses pertaining to valuation of 
damages.  

c. National Weather Service and City of Humble jointly shared information 
pertaining to the damage. 

i. The track of the tornado was determined. Along with the strength and 
intensity  

ii. The tornado was deemed an EF-1. 
d. Dumpsters were placed along roads in North Hollow Subdivision, Main St. at 

park and Ave H for debris.  
e. Public Works attended to all road debris, fallen trees and vegetation.  
f. State of Texas OEM was on site to offer assistance and take information of the 

Tornado.  
 

7. Humble Rodeo Cook-off 
a. All tents and facilities were inspected for code and ordinance compliance. 
b. The carnival was inspected 

i. All rides were tested to ensure ride stop cut-off features worked and for 
any mechanical or safety issues.   

ii. All rides had certifications from the State of Texas 
c. Fire Marshal staff of site during the evening events of the Cook-off.  

  
 
 



Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp.,
GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL,
Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c)
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Humble GIS Mapping
1 " = 3,009 '

I

Legend
Humble Streets
City Limits
Railroad
Streams

Disclaimer: This product is for informational purposes and may not have been prepared for or be suitable for legal,  engineering, or surveying purposes. It  does not represent an on-the-ground survey and represents 
only the approximate relative location of property boundaries. Gov. C. §2501.102. The user is encouraged to independently verify all information contained in this product. The City of Humble makes no representat ion 
or warranty as to the accuracy of this product or to its fitness for a particular purpose. The user: (1) accepts the product AS IS, WITH ALL FAULTS; (2) assumes all responsibility for the use thereof; and (3) releases 
the City of  Humble from any damage, loss, or liability arising from such use.

Public Works
102 Granberry

Humble, TX  77338
(281) 446-2327

City of Humble
114 W Higgins St

Humble, TX  77338
(281) 446-3061

www.ci tyofhumble.net
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PROJECT  SUMMARY

Project Engirxeer Corxtractor Cost Dates

Rankin  Road  Widening

Project

ARKK

Engineers

Angel  Brothers $
2,646,519.50Contract

$ 390,600.00 Eng.

Advertise  for  Bids

August  24,  2020

Bid  Opening  - Sept  10,  2020

$ 3,033,119.50 Construction  began  Feb  2021

Rankin  Road

Change  Order  #1

A_RKK

Engineers

Angel  Brothers $ 357,743.50 Spears  Village  Asphalt  start  date l 1/8/21

Pond  Street  Overlay

Wilson  Road Manhole A4justments

Dennis  St/Jordan's  Gully

Drainage  Improvements

ARKK

Engineers

$ 110,000.00  Eng. Engineering  began  -  August  2021

Survey  Complete  -  August  2021

I Northshire  LS  upgrades,

New  Force  Main  &

RPS  -  Klotz  &

Associates

$ 8,306,000.00  Est

$ 1,040,830.00  En3

Plans  are 100%  complete

Gravity  Line
$ 9,346,830.00

Advertise  jor  Bids  -

November  / December  2021

In  process  of  obtaining  easements

Black's  Branch  Drainage

Improvements

Bley

$ 150,000.00 Eng.

100%  Plan  Review  -  October  2021

2021  Water  Line  Project ARKK

Engineers $ 251,180.00  Eng.

Engineering  began  -  May  2021

Survey  Complete

Design is @ 40% complete

Under  Construction $ 3,309,863.00

Under  Bid

Under  Design $ 9,858,010.00

Completed

Total $ 13,248,873.00
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Rankin  Road  Widening  Proiect

Proiect Description  -

This  project  consists  of  widening  and  asphalt

recycling  of Rankin  Road  between  the

railroad  tracks  and  Houston  Ave.  Existing

asphalt  pavement  will  be widened  from  20

feet  to 25 feet  with  new  base  material  and

placement  of  3"  asphalt  paving.  The  existing

roadside  ditch  on  the  north  side  of  the  road  is

planned  to be enclosed  with  a new  parallel

underground  storm  sewer  system.  The

existing  water  line  will  be  replaced.  A

separate  pedestrian  bridge  will  be installed

across  Garner  Bayou.

Contractor  -  Angel  Brothers

- ARKK  Engineers

Status  -

Work  performed  in  January  2022  -

Gulf  Coast  has dressed  up the  roadside  and

hydro-mulched  north  and south  sides  of

Rankin  as well  as laid  sod  on the  south  side

of  Rankin  between  HCFC  and Kingfisher.

Sodding  was  delayed  due  to  material

shortage  but  should  be complete  first  week  of

February.  Stripping  of Rankin  has  been

completed  as well  as signal  loops  installed  at

intersection  of  S Houston.  There  were  3 areas

of sidewalk finished at Rankin @ S Houston
and at the  driveway  of  Rankin  Country

Apartments.  Gulf  Coast  has  cleaned  and

removed  all  equipment  from  laydown  yard.
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Rankin  Road  Change  Order  #1

Proiect  Description  -

Spears  Village  Asphalt  Recycling,  Pond

Street  Asphalt  Overlay,  and Wilson  Road

Manhole  Adjustments.

Contractor  -  Angel  Brothers

- ARKK  Engineers

Status  -

Spears  Village  Asphalt  Recycling  -  all  streets

were  milled  and  had  a cement  slurry  added  to

improve  the  quality  of  the  base  material  and

cut  to grade.  We  then  laid  a 2"  li'ft  of  asphalt

giving  residents  a 20'  wide  roadway  to make

passing  easier.  Job  site  was  cleaned  and  the

excess  base  material  was  used  to should  up

the  road.

Wilson  Road  Manhole  Adjustments  -  Main

Lane  came  in  and  lifted  10 manhole  tops  on

the northbound  lanes  between  Indiana  and

Will  Clayton  Parkway

Gulf  Coast  started  the Pond  Street  paving

project.  They  have  excavated  and  laid  black

base  to acquire  adequate  drainage  prior  to

laying  the 2" lift  of  asphalt.  Weather  has

postponed  tlie  laying  of  asphalt,  but  should  be

completed  the  2nd week  of February  if

weather  allows.
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Dennis  St  / Jordan's  Gully  Drainage  Improvements

Proiect  Description  -

Drainage  ditch  improvements  from  Wilson

Road  up  and  alongside  Deru'iis  St.

-  ARKK  Engineers

Contractor  -

Status  -

Survey  completed  in  August  2021.

Engineering  started  in  August  2021.
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Northshire  LS  Upgrade,  New  Force  Main,  New  Gravity  Sewer  Line

Proiect  Description  -

This  project  includes  Wastewater  System

Improvements  for  providing  sewer  service

for  anticipated  growth  in  the  northwest  area

of  Humble  around  West  Townsen.  It  includes

the upgrades  to the Nortlishire  Lift  Station

including  electrical  work  and  new  piping  and

valves,  construction  of  approximately  10,000

linear  feet  of  16"  force  main,  5,600  linear  feet

of  24"  gravity  sewer  line,  and  replacement  of

2,300  linear  feet  of  27"  gravity  sanitary  sewer

line.  The  improvements  also  include

replacing  the siphon  that  crosses  Garner's

Bayou  into  the  Wastewater  Plant

Engineers  -  RPS  -  Klotz  Associate,  Inc.

Contractor  -

Status  -

Reble  Construction  replaced  two  storin  drain

pipes  that  had  degraded  causing  sink  hole  and

drainage  issues.
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Black's  Branch  Drainage  Improvements

Project  Description  -

Channel  Rehabilitation  of  Black's  Brancli

from  CenterPoint  Power  Lines  south  1,000

feet  to Cantertrot  Drive.

-Bleyl

Contractor  -

Status  -

Survey  began  April  2021 and is complete.

Geo  Tech  started  May  2021 and  is complete.

Preliminary  Design  stated  May  2021.

Bleyl  will  be  submitting  100%  plans  in

October  2021.



2021 Water  Line  Proiects

Proiect  Description  -

Construct  and  Replace  Various  Water  Lines:

1.  S Houston  Ave.

2.  Highway  59 Northbound  Frontage

3.  FM  1960  Bypass

-ARKK

Contractor

Status  -

Started  Engineering  May  2021.

Survey  is complete.

Design  is 40%  complete.



VEHICLE  MAmTENANCE  DEPARTMENT
Repait's  on  Vehiclcs:  (155)

Scheduled  Service:  (13)

Number  of  Vehicles  Serviced:  (105)

WATER  &  WASTEWATER  OPERATION  &
TREATMENT  DEPARTMENT

Miscellaneous  Water  Operations:

Monthly  Maintenance

Greased  pump  and  motor  for  booster  pump  #2 at Well  #6

Replaced  power  supply  for  soft  start  at Well  #7

Reset  the  soft  start  for  the well  motor  at Well  #7

Replaced  sampling  water  spigot  on  the  well  head  piping  for  Well  #7

Greased  pump  and  motor  for  booster  pump  #2 &  #4 at Well  #7

Changed  well  motor  head  oil  at Well  #7, #6 &  #1

Miscellaneous  Wastewater  Operations:

+  Monthly  Maintenance

+  Daily  plant  maintenance  -  cleaning,  rinsing  down,  netting  out  debris  and  bleaching  waste

water  plant

*  Weekly  maintenance  of  UV  System  -  cleaning  of  charu'iels,  inspection  of  lamps  and

changing  power  center  cards  and  faulty  lamps  as needed

+  Weekly  blower  maintenance  -  degreasing  and rinsing  of  blower  filters  for  the  blowers  at

SWWTP

+  Daily  cleaning  of  digester  walls  and troughs  -  rinsing  down  and  bleaching  troughs  as

needed

*  Weekly  pumping  of  de-greaser  in  the  wet  wells  as needed  to control  grease  build-up

*  Increased  the  natural  gas supply  to the  bypass  pump  at N Houston

+  Pressure  washed  concrete  area around  EST  #2

*  Replaced  lamp  cable  for  channel  #2 at the  UV  system

*  Replaced  distributor  cap,  plug  wires,  rotor  cap and  the  "on/off"  float  for  the  bypass  pump

at S Houston

*  Replaced  pump  fuse  and alternator  for  pump  #1 and  #2 at Dennis  St lift  station

*  Removed  rag  build-up  from  the  level  transmitter  at Pheasant  Run  lift  station

*  De-ragged  pump  #1, #2 and  level  transmitter  at Dennis  St lift  station

+  De-ragged  pump#2  at S Houston  lift  station

*  Re-set  and amped  pump  #1 at N  McKay  lift  station

*  Performed  a top  clean  on the  wet  wells  at S Houston  and  Pheasant  Run  lift  stations

+  Removed  graffiti  from  the  property  wall  at Northshire  lift  station
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De-ragged  pump  #1 and  #3 at J&L  Ranchland  lift  station

Water  jetted  the  discharge  pipe  for  pump  #1 and #2 at J&L  Ranchland  lift  station

Installed  electrical  breaker  for  the  power  supply  on  the SCIOOO  module  on  the SWWTP

aeration  basins

De-ragged  pump  #1 and  #2 at Pheasant  Run  lift  station

Pulled  and  inspected  pump  #1 and #3 at Pheasant  Run  lift  station

Pulled  and  inspected  pump  #1 and #2 at S Wilson  lift  station

Perfon'ned  a top  clean  on the  wet  well  at S Houston,  S Wilson  and  Pheasant  Run

Replaced  pressure  switch  on HVAC  system  for  Channel  #1 at the  UV  system

Replaced  all  tubing  for  the  polymer  mixer  for  the  belt  press  machine

Check  oil,  oil  level  and greased  bearings  on blower  #1 and #3 at SWWTP

Generators:

+  Monthly  Maintenance

*  Refueled  diesel  tanks  for  generators  at Well  #9, SWWTP,  Well  #7 and  Dennis  St lift

station

+ Changed  4 air  filters  for  the  SWWTP  generator
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CITY  OF  HUMBLE

JANUARY  2022

MONTHLY  GASOLINE  REPORT



CITY  OF HUMBLE

MONTHLY  GASOLINE  REPORT

Jan-22

DEPARTMENT  I UNLEADED I DIESEL I TOTAL  I UNLEADED DIESEL

ADMINISTRATION o O.OO% O.OO%

STREET 642.9 460.5 1103.4 6.25% 38.10%

FIRE 568.9 649.3 1218.2 5.53% 53.71%

EMS 446.2 446.2 4.34% O.OO%

POLICE 5205.8 5205.8 50.60% O.OO%

TRAFFIC  CONTROL 740.6 740.6 7.20% O.OO%

PARK 683.6 683.6 6.64% O.OO%

ANIMAL  CONTROL 48.8 48.8 0.47% O.OO%

INSPECTIONS 262.2 262.2 2.55% O.OO%

VEH  MAINT o O.OO% O.OO%

FIRE  MARSHAL 357.4 357.4 3.47% O.OO%

BLD  MAINT 111.8 111.8 1.09% O.OO%

WATER 450.5 57.6 508.1 4.38% 4.77%

SEWER 450.1 41.4 491.5 4.38% 3.42%

SENIOR  ACTMTY 126.1 126.1 1.23% O.OO%

CMC  CENTER 192.9 192.9 1.88% O.OO%

TOTAL 10287.8 1208.8 11496.6 100.OO% 100.OO%



PUBLIC  WORKS  DEPARTMENT

JANUARY  2022

OVERTIME  / COMPTIME

MONIHLY  REPORT



Monthly  Overtime  / Comptime  Report
City  of  Humble  Public  Works  Department

January  2022

Employee On-Call  Time Total  O.T. Total  Comp

Jason  Campbell 15 10

Kyle Elliott

Steve  Filmore 15 12

Tommy  Hosler 4

Louis  Johnson 15 17 1

Leroy  Naquin 15 24

Matt  Watters 15 20

Total: 75 87 1

Employee On-Call  Time Total  O.T. Total  Comp

Billy  Baucom

Angel  Cuellar 15 10.5

Ray Flores 15 9.5

Kevin  Gunn 15 2

Gordon  Meadows 3

Hayden  Pocock 1

Mike  Richard 1.5

Andrew  Sammon 15 8.5 2.5

Sam  Tapia 15 1

Total: 75 37 o

[
Employee On-Call  Time Total  O.T. Total  Comp

Vincent  Allen 16.5

James  Burns 30 14

Jack  Lemoine 15

Joshua  Pitts 15 17

Jarred  Thomas 16.5

Dusty  Tullos 15

Joel  Villa 15 11

Brent  Wisenbaker 16.5

Total: 75 106.5 o

Ill

Employee On-Call  Time Total  O.T. Total  Comp

Frank  Alexander

Ryan  Killion

Bill Neeley

Total: o o



Employee On-Call  Time Total  O.T. Total  Comp

beorge  MCcaa

Fred  Hawkins

Total: o o

Employee On-Call  time Total  O.T. Total  Comp

Lauren  Hartis

Morgan  Williams

Total: o o



WATER  DEPARTMENT

JANUARY  2022

MONI'HLY  REPORT



TCEQ  MONTHLY  REPORT

Water  Works  Operation  for

Ground  Water  Supplies

SEND  REPORT  TO:

(1) Name  of  System:

(la)  System  I.D. No.:

CITY  OF HUMBLE

1010014

County  :

Month  of:

TCEQ

P.0.  BOX  13087

Austin,  Tx.  78711-3087

HARRIS

January-22

Day

PUMPAGE  TO DISTRIBUTION  SYSTEM  IN THOUSAND  GALS. (6) PURCHASED (7) SOLD

(2) DIRECT (3) FROM  GND. (4) TOT  AL (5) DISINFECTION FROM  C/O TO C/O

FROM  WELLS STORAGE PUMPAGE C12 Lbs.  ' NH3N Gal. HOUSTON HOUSTON

1 o 1660 2622 50 Il  .4 962 122

2 o 1665 2469 53 10.8 804 96

3 o 1387 2401 38 9.3 1014 114

4 o 1769 2953 57 11 .2 1184 200

5 o 2420 3324 79 18 904 125

6 o 1502 2630 48 Il  .1 1128 126

7 o 1387 2473 43 9.3 1086 164

8 o 1351 2479 41 10 1128 126

9 o 1133 2689 37 7.9 1556 124

10 o 1083 2010 57 Il  .8 927 117

1l o 1982 3607 65 13.8 1625 122

12 o 2242 3277 67 14.8 1035 96

13 o 1447 2530 45 g.s 1083 112

14 o 1269 2364 41 8.3 1095 207

15 o 1491 2700 47 10.3 1209 123

16 o 1499 2535 51 10.3 1036 122

17 o 1395 2511 44 10.3 1116 124

18 o 1756 2655 50 "i i .g 899 123

19 o 1706 2757 48 11 .5 1051 162

20 o 2216 3075 69 14.3 859 122

21 o 1413 2445 43 Il  .5 1032 123

22 o 1623 2659 49 g.g 1036 168

23 o 1470 2501 43 10.2 1031 74

24 o 1525 2565 45 10.5 1040 103

25 o 1314 2490 47 9.7 1176 106

26 o 1904 2942 66 12.3 1038 123

27 o 1639 2883 54 Il  .3 1244 130

28 o 1249 2277 39 7.9 1028 122

29 o 1688 2719 52 ll  .5 1031 123
30 o 1381 2421 42 s.g 1040 124
31 o 1503 2619 44 10.3 ffl6 123

TOTAL o 49069 82582 1554 340.1 33513 3946
AVG. o 1583 2664 50 1l 1081 127
MAX. o 2420 3607 79 18 1625 207
MIN. o 1083 20'l0 37 7.9 804 74

(10)  No. of active  water  services:  4077

(12)  Dates  and  results  of distribution  bacteriological  analyses:

(13)  Dates  and  results  of raw  unchlorinated  well  water  samples:

(14)  Reservoirs  or tanks  cleaned:  February-21

(16)  Over-flow  Site/Amount:  G.S.T  # 1

(17)  Submitted  by/Cert.#:  Thomas  E. Hosler/  WGOO16273

(11)  Chemical  analysis:

15  Samples,  15  Good  Samples.

(15)  Dead  ends  flush:

(18)  Total  Monthly  Combined  Over-flows

January-22

01/15/22

10,000



Difference  Betweei

Water  Billed  and  Water  P

1

umped

Total

METERED

DIFF  VS  PUMP Perci

Los

int

\)

Percent

Metered

66,067 ll  ,487 14.8a 1%
I

85.19%

64,534 19,480 23.li
I
1%
I

76.81%

67,583 10,689 13.61
I
1%
I

86.34%

69,093 12,178 14.91 1%
I

85.02%

71,486 l3i90 15.51
I
1%
I

84.42%

76,722 23,423 23.3i
I
)%
I

76.61%

83,958 9,429 10.11
I
)%
I

89.90%

86,780 15,372 1 5.0!
I
!%
I

84.95%

70,071 24,981 26.21
I
}Vo 73.72%

79,828 14,319 15.2 % 84.79%

71,643 15,289 17.5i 1% 82.41  %

79,557 4,079 4.88 % 95.'l2%

City  of  Humble,

Water  Pumpage  Report-2021
4031

Month
Total  Monthly

Pumpage

Total  Well

Pumpage

Total  City  of

Houston

Peak  Daily

Pumpage

Low  Daily

Pumpage

Average  Daily

Pumpage TcootanlnMecotniothnlsy I
January 77,554 53,906 23,648 3,596 2157 2,502 4,043 I
February 84,014 65,227 18,787 7,683 1,729 3,001 4,053 I

March 78,272 50,571 27,701 2,787 2,208 2,525 4,045 I
April 81,271 51,843 29,428 3,338 2,275 2,709 4,057 I
May 84,676 59,583 25,093 3,691 2,384 2,731 4,054 I

June 100,145 92,921 7,224 4,399 2,669 3,338 4,047 I
July 93,387 65,275 28,112 3,951 2,479 3,012 4,033 I

August 102,152 71518 30,634 4,452 2,738 3,295 4,054 I
September 95,052 68,765 26,287 4,513 2,647 3,168 a,osg I

October 94,147 67,880 26,267 4,087 2,384 3,037 4,058 I
November 86,932 50,684 36,248 3,809 2,079 2,898 4,062 I

a 83,636 46,301 37,335 3,462 2,024 2,698 0
Total 1061,238 744,474 :316,764 49,768 27,773 34,914 47 I

Maximum 102152 92,921 37,335 7,683 2,738 3,338 I
Minimum 77,554 46,301 7,224 2,787 1,729 2,502 I
Average 88,437 62,040 26,397 4,147 2,314 2,910 ____g



City  of  Humble

Water  Pumpage  Report  2022
4034

Month
Total  Monthly

Pumpage

Total  Well

Pumpage

Total  City  of

Houston

Peak  Daily

Pumpage

Low  Daily

Pumpage

Average  Daily

Pumpage TcootanlnMecotniothnsly I
January 82,582 49,069 33,513 3,607 2, €110 1583 4,077

February

March

April

May

June I

July
I

August

September

October I

November

' December I

Total 82,582 49,069 33,513 3,607 2,010 1583 46  ,

Maximum 82,582 49,069 33,513 3,607 2,010 1583

Minimum 82,582 49,069 33,513 3,607 2,010 1,583

Average 82,582 49,069 33,513 3,607 2,010 1,583

L- - Difference Betweei
i Water Billed and Water F

l-
I
I
:umped

i ME'ToE'RaED
DIFF  VS  PUMP Perc

Los

;nt

s

Percent  j
Metered  '

I
I

I

I
I
I

I
I

I

I
I
I



Water  Department  Monthly  Report

January  2022

Rec Date Problem  Description Address Street  _ Cross  Street Activity  Description

01/03/2022 CHECK  FOR A WATER  LEAK 20251 FIELDTREE  DR LEAK REPAIRED

01/04/2022 LOW  WATER  PRESSURE 9810 CANTERBURY  DR CUSTOMERS  PROBLEM

01/04/2022 CUSTOMER  REQUEST 518 KATHY CUSTOMERS  PROBLEM

01/07  /2022 LOW  WATER  PRESSURE 2112 FM 1960  EAST WATER  TURN  ON

01/07  /2022 LOW  WATER  PRESSURE 7631 PIN OAK  DR WATER  TURN  ON

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 410 BENDER  AVE METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 1814 PECAN LN METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 1113 MEEK  ROAD METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 1501 MCDUGALD METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 20406 PRINCE  EDWARD  CT METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 2227 WILSON  RD METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 1006 CAROLYN  ST METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 2643 KILLDEER  LN METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 2805 HOUSTON  AVE SOUTH METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 7908 RANKIN  RD METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 10215 ELMBEND  CT METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 19711 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 17750 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 19713 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 301 M AIN WEST METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 802 WILSON  RD METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED 20515 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY METER  REPAIRED

01/11/2022 METER  NEEDS  REPAIRED gsos FM 1960  BYPASS EAST METER  REPAIRED

01/13/2022 CHECK  FOR A WATER  LEAK 514 AVE D NORTH NO LEAK FOUND

01/19/2022 CHECK  FOR A WATER  LEAK 3130 PHEASANT  RUN CHECK  LEAK

01/20/2022 WATER  ODOR 7639 PINE HOLLOW  DR WATER  TURN  ON

01/24/2022 LOW  WATER  PRESSURE 9950 MEMORIAL CUSTOMERS  PROBLEM

01/24/2022 LOW  WATER  PRESSURE 3202 PHEASANT  RUN LOW  PRESSURE

01/22/2022 NO WATER  (WATER  IS OFF) 2723 BLUEJAY  CIRCLE WATER  TURN  ON

01/21/2022 NO WATER  (WATER  IS OFF) 18963 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY WATER  TURN  OFF

01/23/2022 CHECK FOR A WATER  LEAK 315 BENDER  AVE WATER  TURN  OFF



Water  Department  Monthly  Report

January  2022

01/27  /2022 CUSTOMER  REQUEST 411 BENDER  AVE CUSTOMER  REQUEST

01/31/2022 CHECK  FOR A WATER  LEAK INVERLOCH  WAY LEAK REPAIRED

01/30/2022 CHECK  FOR A WATER  LEAK 9839 WESTMINSTER  DR PRIV  ATE LEAK

01/28/2022 TURN  SERVICE  ON 18963 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY WATER  TURN  ON

01/31/2022 WATER  MISC 7803 ROYAL WATER  MISCELLANEOUS



WASTEWATER  DEPARTMENT

JANUARY  2022

MONTHLY  REPORT



Difference  Between

Water  Pumped  vs.

Wastewater  Treated

I

I

Total

Water  Pumped

Wastewater

Treated

Pumped

vs. Treated

Percent

Treated

82,582 63,144 19,438 76.46%

82,582 63,144 19,438 76.46%

City  of  Humble

Wastewater  Pumpage  Report  2022

Month
Total  Monthly

Treated

Peak  Daily

Treated

Low  Daily

Treated

Average  Daily

Treated

January 63,144 4,602 1 ,652 2,036

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Total 63,144 4,602 1 ,652 2,036

Maximum 63,144 4,602 1 ,652 2,036

Minimum 63,144 4,602 1 ,652 2,036

Average 63,144 4,602 1 ,652 2,036



EPA-  TXOO34401

TCEQ-0010763-002

City  of  Humble
Southwest  Wastewater  Treatment  Facility

January-22

Date Tem  p. Rain Flow  Meter Total  Flow Effluent Sample

Flow

Non  Potable Beltpress
Dlcach

LROPIVI m 'm 11,016,366 Q
l  -  - . --  --'

CBOD 'r.s.s. NH3N Ecoli pH DO Temp. WaiB( Water

1-Jan 71 .8 11 ,018,380 2,014,000 I .2 103,763 o

2-Jan 37.4 11 ,020,070 i ,ago,ooo 0.6 lll  ,687 o

3-Jan 32.9 11 ,021  ,722 1 ,652,000 1 .57 118,167 23 o

4-Jan 38.9 11 ,023,497 1 ,775,000 1 .59 155,495 3.6

5-Jan 49.5 11 ,025,306 1 ,809,000 8.09 22 1 .76 142,261 28,529 4.5

6-Jan 60.8 11 ,027,228 1 ,922,000 7.4 7.85 23.2 1.98 147,086 38,628 4.8

7-Jan 38.6 11 ,029,017 1 ,789,000 1 .69 140,033 32,107 3.7

8-Jan 55.6 11 ,030,944 1 ,927,000 1 .2 111,357 4,633 3.7

9-Jan 69.5 5.89 11 ,035,546 4,602,000 6.54 104,385 3

1 0-Jan 46.7 0.02 11 ,038,555 3,009,000 1 .57 105,691 3.2

11 -Jan 39.5 11 ,040,568 2,013,000 1 .59 143,197 28,404 1.1

1 2-Jan 48.5 11 ,042,451 1 ,883,000 8.58 21 .3 2.09 127,762 26,792 4.2

'i 3-Jan 44.2 11 ,044,310 1 ,859,000 7.51 8.84 21 .5 1.67 93,447 47 2.6

14-Jan 44.4 ll  ,046,1  87 1 ,877,000 1 .79 119,603 30,243 3.7

1 5-Jan 51.7 11 ,048,080 1 ,893,000 1 .02 91,155 ;_.g

16-Jan 34.3 11 ,049,877 1 ,797,000 0.57 90,913 2.6

17-Jan 36.2 11 ,051  ,624 1,747,000 1.17 89,577 42 2.6

1 8-Jan 43.5 11 ,053,538 1,914,000 2.08 118,359 25,015 3.8

19-Jan 60.1 11 ,055,510 1 ,972,000 8.36 22 2.24 136,508 38,317 3.9

20-Jan 41 .8 0.84 11 ,058,054 2,544,000 7.47 8.7 21 .5 i .75 125,395 33,488 3.7

21-Jan 36 0.01 11 ,060,024 1 ,970,000 1 .75 166,931 28,350 5

22-Jan 30.8 11 ,061  ,968 1 ,944,000 0.61 199,196 55,930 4.2

23-Jan 39.5 11 ,063,839 1 ,871  ,000 1.12 174,630 37,098 5.3

24-Jan 49.4 11 ,065,780 1 ,941  ,000 2.08 186,381 37,386 5.8

25-Jan 47.5 0.62 11 ,068,021 2,241  ,000 2.32 156,833 37,033 5

26-Jan 39.9 11 ,070,032 2,011  ,000 9.07 20.2 1 .54 139,357 33,641 4

27-Jan 42.i 11 ,071  ,948 1,916,000 7.48 8.9 20.3 1 .24 131,164 29,029 4

28-Jan 45.9 11 ,073,850 1 ,902,000 1.19 92,694 2.7

29-Jan 34.8 11 ,075,725 1 ,875,000 1 .04 120,925 26,293 0.8

30-Jan 39.3 11 ,077,597 1 ,872,000 1 .05 89,903 2.3

31-Jan 52.6 11 ,079,510 1 ,913,000 1 .86 93,579 8 2.1

r-:-_- '= 7'a""i':'aa"; H..___a.._  - 6":4" $llq La"'a"aaa'aaa"1 E&al
""'"'a""""'a' 3;a"'k-"i?! 'X3;v;JdF3: ;Ai",,l,

Total 1404 7.38
.a(al,

'Q !t
:P ,-, ffikl
:'.;-A %,rr-'C6!".Xa 29.86 68.39 172 si.ar iJ -571,036 -98.8'

Avg 45 1 ;:t
ia'i;'.

)j_ (d 11j,::;, 5ei 2,036,903 7.47 8.55 22 2 126,691 25,956 3.19

Min. 30.8 0.01 'Ml,.111,l&Cllal)";t;a"€.,I";.
.,' (1
!.  " l i ,652,000 7.40 7.85 20.2 0.57 89,577 8 o

Max. 71 .8 5.89 IW-';l!'W':""a'-'a"""a"a"4,602,000 7.51 9.07 23.2 6.54 199,196 55,930 5.8



Sewer  Department  Monthly  Report

January  2022

Rec Date Problem  Description Address Street Cross  Street Activity  Description
I

01/06/2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/07  /2022 WASTEWATER  PLANT 20643 FIELDTREE  DR SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/07  /2022 WASTEWATER  PLANT 3502 PHEASANT  RUN SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/08/2022 WASTEWATER  PLANT 3101 HOUSTON  AVE SOUTH SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/08/2022 WASTEWATER  PLANT 19424 MCKAY  BLVD SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT 200 DENNIS  AVE SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT 7950 CARPENTER  RD SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT 200 DENNIS  AVE SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT 200 DENNIS  AVE SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/09/2022 WASTEWATER  PLANT 3101 HOUSTON  AVE SOUTH SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/10/2022 WASTEWATER  PLANT 3101 HOUSTON  AVE SOUTH SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/10/2022 WASTEWATER  PLANT 3502 PHEASANT  RUN SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/10/2022 WASTEWATER  PLANT 9720 FM 1960  EAST SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/12/2022 SEWER  BACK  UP 3226 PHEASANT  RUN PRIV  ATE BLOCKAGE I
01712/2022 WASTEWATER  PLANT 7919 VALLECITO SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/12/2022 WASTEWATER  PLANT 9720 FM 1960  EAST SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/14/2022 WASTEWATER  PLANT 9720 FM 1960  EAST SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/14/2022 WASTEWATER  PLANT 7401 RANKIN  RD SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/14/2022 WASTEWATER  PLANT 19903 FIELDTREE  DR SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/14/2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/17  /2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/18/2022 WASTEWATER  PLANT 9720 FM 1960  EAST SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/18/2022 WASTEWATER  PLANT 7919 VALLECITO SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/18/2022 WASTEWATER  PLANT 3502 PHEASANT  RUN SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/19/2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX  FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/20/2022 WASTEWATER  PLANT 9720 FM 1960  EAST SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/21/2022 SEWER  BACK UP 811 MAIN  EAST SEWER  MISCELLANEOUS

01/25/2022 WASTEWATER  PLANT 2720 WILSON  RD SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/25/2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT



Sewer  Department  Monthly  Report

January  2022

01/28/2022 SEWER  BACK UP 15 MAIN  WEST PRIV  ATE BLOCKAGE

01/28/2022 WASTEWATER  PLANT 3502 PHEASANT  RUN SEWER  WASTEWATER  PLANT

01/29/2022 SEWER  BACK UP 537 FERGUSON SEWER  CUSTOMER  PROBLEM I

01/31/2022 WASTEWATER  PLANT 17720 HIGHWAY  59 EASTEX  FRWY SEWER  WASTEWATER  PLANT I
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JANUARY  2022
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Street  Department  Monthly  Report

January  2022

Rec  Date Problem  Description Address Street Cross  Street Activity  Description

01/02/2022 REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL ISAACKS  RD HOUSTON  AVE  SOUTH REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL

01/04/2022 MISCELLANEOUS 1827 PEACH  RUN  DR PAVING  MISCELLANEOUS

01/07  /2022 REPLACE  SIGN KILLDEER  LN GOLDFINCH  DR REPLACED  FADED  SIGN

01/07  /2022 REPAIR  SIGN SPEARS  DR REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/07/2022 MISCELLANEOUS 212 AVE  H SOUTH PAVING  MISCELLANEOUS

01/07  /2022 REPAIR  SIGN FIELDTREE  DR SOUTHWICK  DR REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/07  /2022 REPAIR  SIGN MAIN  WEST DAVIS REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/07/2022 REPAIR  SIGN BRIAN SPEARS  DR REPLACED  FADED  SIGN

01/07  /2022 REPAIR  SIGN KILLDEER  LN GOLDFINCH  DR REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/07  /2022 REPAIR  SIGN CARPENTER  RD HIGHWAY  59 EASTEX  FRWY REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/09/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS CLEANED  UP DIRT  AND  DEBRIS  FROl'v ROAD

01/10/2022 CUSTOMER  REQUEST 114 HIGGINS  WEST PAVING  MISCELLANEOUS

01/10/2022 MISCELLANEOUS FIELDTREE  DR WESTMINSTER  DR TRIMMED  LOW  HANGING  LIMBS  BLC CKING  SIGNS

01/10/2022 REPLACE  SIGN MANNING  RD HOUSTON  AVE  NORTH REPLACED  DAMAGED  SIGN

01/10/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS DAVIS CLEANED  DEBRIS  FROM  DITCH

01/10/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS AVE  D NORTH CLEANED  DEBRIS  FROM  DITCH

01/11/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS M  AIN  EAST CLEANED  DEBRIS  FROM  DITCH

01/11/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS HIRSCH PICK  UP TRASH  ON ROADWAY

01/11/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS CYPRESS  DR PICK  UP TRASH  ON ROADWAY

01/11/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS PIN OAK  DR PICK  UP TRASH  ON ROADWAY

01/12/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS N HOLLOW  DR CYPRESS  DR PICK  UP TRASH  ON ROADWAY

01/13/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS ISAACKS  RD HOUSTON  AVE  SOUTH PICK UP TRASH  ON ROADWAY

01/18/2022 REPAIR  SIGN HOUSTON  AVE  SOUTH REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/18/2022 REPAIR  SIGN LARK  LN REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/18/2022 REPAIR  SIGN PECAN  LN REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/18/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS N HOLLOW  DR PICK  UP TRASH  ON ROADWAY

01/18/2022 REPLACE  FLAGS M  AIN  WEST RAILROAD  AVE PAVING  MISCELLANEOUS

01/19/2022 REPAIR  SIGN 1826 PECAN  LN REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/19/2022 REPAIR  SIGN MAIN  EAST REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/19/2022 REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL ISAACKS  RD HOUSTON  AVE  SOUTH REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL

01/19/2022 REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL HOUSTON  AVE  SOUTH MAIN  EAST REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL

01/19/2022 REMOVE  FALLEN  TREE 7803 VALLECITO REMOVE  FALLEN  TREE  FROM  ROADI/I 'AY

01/20/2022 CUSTOMER  REQUEST BENDER  AVE MOVE  ITEMS



Street  Department  Monthly  Report

January  2022

01/20/2022 TRASH  PICK-UP FIELDTREE  DR PICK UP TRASH  ON ROADWAY

01/20/2022 DEBRIS  CLEAN  UP / SPILLS FIELDTREE  DR PICK UP TRASH  ON ROADWAY

01/21/2022 DEBRIS CLEAN UP / SPILLS HIRSCH PICK UP TRASH  ON ROADWAY

01/24/2022 REPLACE  SIGN KINGFISHER  DR PHEASANT  RUN REPLACED  DAMAGED  SIGN

01/24/2022 REPAIR  SIGN HUMBLE  PLACE ROUGH  NECK REPAIRED  DOWNED  SIGN

01/25/2022 REPLACE  SIGN WILSON  RD CARPENTER  RD REPLACE  STOP SIGN

01/26/2022 SINKHOLE 227 DERRICK  DR REPAIRED  SINKHOLE  CAUSED  BY INFII TRATION

01/26/2022 DRIVEWAY  REPAIR 227 DERRICK  DR

01/27  /2022 TRASH  PICK-UP FM 1960  BYPASS WEST PICK UP TRASH  ON ROADWAY

01/27/2022 MtSCELLANEOUS AVE H SOUTH PAVING  MISCELLANEOUS

01/27  /2022 MISCELLANEOUS 17114 MEMPHIS PAVING  MISCELLANEOUS

01/27  /2022 FILL POT HOLES ETC 226 HIRSCH FILLED POT HOLES  WITH  COLD PATCk

01/27  /2022 FILL POT HOLES ETC 7611 CYPRESS DR FILLED POT HOLES WITH  COLD PAT(J-

01/27  /2022 FILL POT HOLES ETC AVE D NORTH FILLED POT HOLES WITH  COLD PATCS

01/28/2022 REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL MAIN  EAST HOUSTON  AVE SOUTH REPAIR  TRAFFIC  SIGNAL

01/30/2022 MISCELLANEOUS WILL  CLAYTON  PKWY SWEPT  WITH  STREET  SWEEPER

01/31/2022 REMOVE  FALLEN  TREE 2615 KINGFISHER  DR CLEANED  UP DIRT  AND  DEBRIS  FROM ROAD

01/31/2022 REMOVE  FALLEN  TREE 2939 WARBLER  LN CLEANED  UP DIRT  AND  DEBRIS  FROM ROAD

01/31/2022 DEBRIS  CLEAN  UP /  SPILLS HOUSTON  AVE  SOUTH CLEANED  UP DIRT  AND  DEBRIS  FROM ROAD



ANIMAL  CONTROL
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ANIMAL  CONTROL  - DISPOSITION  OF ANIMALS

January  2022

i Canines Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept act Nov Di ffic Year  Total

Euthanized o o o o o o o o o o o I P o

Dogs  Claimed  by Owner 4 o o o o o o o o o o I > 4

Rescue  Group/  Dogs/Pups 7 o o o o o o o o o o I5 7

Incoming 8 o o o o o o o o o o I ) 8

Adoptions 3 o o o o o o o o o o I :l 3

Total 22 o o o o o o o o o o I! 22

Felines

Euthanized o o o o o o o o o o o I J o

Cats  Claimed  by Owner o o o o o o o o o o o I ) o

Rescue  Group/Cats/Kittens 11 o o o o o o o o o o I t Il

Incoming 7 o o o o o o o o o o I t 7

Adoptions o o o o o o o o o o o I ) o

Total 18 o o o o o o o o o o I I 18

Wildlife

Wildlife  Taken  To  Vet o o o o o o o o o o o I I o

Relocated  Wildlife 10 o o o o o o o o o o ( 10

DOA o o o o o o o o o o o ( o

Total 10 o o o o o o o o o o I 10

Total  Animals  Handled 50 o o o o o o o o o o ( 50

Registration

Dogs  Registered o o o o o o o o o o o c I o

Cats  Registered o o o o o o o o o o o c o

Fees  Collected

Dog  & Cat  Registration  Fees $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0. 00 $0.00

Dog- & Cat  Impoundment  Fees $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0., 00 $0.00

jTotals  Collected $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0. DO so.oo i



Animal  Control  Monthly  Report

January  2022

Rec Date Problem  Description Address Street Cross  Street ActivityDescription  '

01/03/2022 P/UP DOG 20202 HIGHWAY  59 EASTEX FRWY PCIKED  UP STRAY  DOG

01/03/2022 PICK-UP  CAT 1009 FIRST ST EAST PICKED  UP STRAY  CAT

01/03/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 822 GRACE LN PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC ATED

01/04/2022 STRAY 8233 WILL  CLAYTON  PKWY ANIMAL  GONE  ON ARRIV  AL

01/04/2022 INJURED  DOG 2711 KINGFISHER  DR ANIM  AL GONE  ON ARRIV  AL

01/04/2022 STRAY 711 GRANBERRY PICKED  UP STRAY  DOG

01/06/2022 INJURED  DOG KINGFISHER  DR GOLDFINCH  DR PICKED  UP STRAY DOG

01/06/2022 ANIMAL  CONTROL  MISC 110 AVE D NORTH SET TRAP  FOR STRAY DOG

01/06/2022 STRAY 8233 WILL  CLAYTON  PKWY SET TRAP  FOR STRAY  DOG

01/07  /2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 1009 FIRST ST EAST PICKED  UP CAT FROM  RESIDENCE

01/10/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 822 GRACE  LN PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC ATED

01/12/2022 STRAY 527 HOUSTON  AVE SOUTH PICKED  UP STRAY DOG

01/12/2022 STRAY INTERCONTINENTAL  BLVD ANIMAL  GONE  ON ARRIV  AL

01/13/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 141 WILLOW  ST PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC $:o
01/14/2022 PICK-UP  CAT 1009 MAIN  EAST PICKED  UP STRAY  CAT

01/14/2022 STRAY CHARLESTON  SQUARE ANIM  AL GONE  ON ARRIV  AL

01/17  /2022 P/UP DOG 703 SHARON PICKED  UP STRAY DOG

01/18/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 7526 CYPRESS DR PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC 4TED

01/18/2022 STRAY 2710 WILSON  RD PUBLIC  SERVICED  OWNER  TO ADVISE  OF P ?OBLEM

01/18/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP BLUEJAY  CIRCLE PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC ATED

01/19/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 822 GRACE  LN PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC !!kTED

01/19/2022 STRAY 17102 MEMPHIS ANIMAL  GONE  ON ARRIV  AL

01/20/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 7526 CYPRESS DR PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC !TED

01/20/2022 STRAY 9154 WILL  CLAYTON  PKWY ANIMAL  GONE  ON ARRIV  AL

01/24/2022 INJURED  DOG 1203 THOMAS  DR PICKED  UP STRAY  DOG

01/25/2022 RATS / RODENTS WILSON  RD PICKED  UP AND  RELOCATED  ANIMAL

01/26/2022 STRAY KILLDEER  LN QUAIL  RUN ANIMAL  GONE  ON ARRIV  AL

01/26/2022 P/UP DOG 128 FIRST ST EAST TOOK  DOG TO SHELTER

01/27/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 219 AVE D SOUTH PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC ITED

01/31/2022 TRAPPED  WILDLIFE  PICK-UP 7526 CYPRESS DR PICKED  UP TRAPPED  WILDLIFE  AND  RELOC ITED



VEHICLE  MAINTENANCE

JANUARY  2022
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Vehicle  Maintenance  Monthly  Report

January  2022

Date Unit# Activity Activity  Description Problem Problem  Description

01/03/2022 458 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES

01/03/2022 401 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER

01/03/2022 2051 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

01/03/2022 460 VOIL VEHICLE  - OIL  LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/03/2022 460 \/TIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VOIL VEHICLE  - OIL  LUBE AND  FILTER

01/03/2022 460 \/TIRER VEHICLE-TIRES,  ROT  ATE VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/03/2022 460 VWIPE VEHICLE  - WIPERS VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER I

01/04/2022 492 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE  - BATTERIES I

01/04/2022 461 VOIL VEHICLE  - OIL  LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER I

01/04/2022 461 VTIRER VEHICLE-TIRES,  ROTATE VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/04/2022 461 VSUSP VEHICLE  - SUSPENSION  REPAIR VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/04/2022 408 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER VOIL VEHICLE-OIL  LUBE AND  FILTER

01/05/2022 620 VTIREF VEHICLE  - TIRES, FLAT REPAIRS VTIREF VEHICLE  - FLAT  TIRE REPAIRS

01/05/2022 485 VMM VEHICLE  - MOTOR  REPAIR VMM VEHICLE  - MOTOR  REPAIR

01/06/2022 637 VTIREF VEHICLE  - TIRES, FLAT REPAIRS VTIREF VEHICLE  - FLAT TIRE REPAIRS

01/06/2022 625 VOIL VEHICLE  - OIL  luBE  & FILTER VOII VEHICLE  - OIL  LUBE AND  FILTER

01/06/2022 2055 VDMG VEHICLE  - VEHICLE  DAM  AGE VDMG VEHICLE  - VEHICLE  DAMAGE

01/07 /2022 478 VLTNG VEHICLE  - LIGHTING VLTNG VEHICLE  - LIGHTING

01/07 /2022 416 VTIREF VEHICLE  - TIRES, FLAT  REPAIRS VTIREF VEHICLE  - FLATTIRE  REPAIRS

01/07 /2022 258 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE  - BATTERIES I

01/10/2022 493 VMM VEHICLE  - MOTOR  REPAIR VMM VEHICLE  - MOTOR  REP A(R I

01/10/2022 493 VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLANT  SYSTEM  REPAIR VMM VEHICLE  - MOTOR  REPAIR
I

01/10/2022 1215 VLTNG VEHICLE  - LIGHTING VLTNG VEHICLE  - LIGHTING

01/10/2022 484 VOIL VEHICLE  - OIL  LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FIITER

01/10/2022 484 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER  ,

01/10/2022 466 VOIL VEHICLE-OIL  LUBE & FILTER VOIL VEHICLE - OIL LUBE AND FILTER I

01/10/2022 466 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VOIL VEHICLE-OIL LUBE AND FILTER I

01/10/2022 466 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VOIL VEHICLE - OIL LUBE AND FILTER I

01/10/2022 238 VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLANT  SYSTEM  REPAIR VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLING  SYSTEM  REPA' IR

01/11/2022 493 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR

01/11/2022 453 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/11/2022 453 VMISC VEHICLE  - MISCELLANEOUS  REPAIRS VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/11/2022 3000 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE - BATTERIES i



Vehicle  Maintenance  Monthly  Report
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01/11/2022 3000 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/12/2022 462 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR I

01/12/2022 458 VLTNG VEHICLE  - LIGHTING VLTNG VEHICLE  - LIGHTING I

01/12/2022 453 VITNG VEHICLE  - LIGHTING VLTNG VEHICLE  - LIGHTING I

01/12/2022 402 VBRK VEHICLE  - BRAKE  SYSTEM VBRK VEHICLE  - BRAKE  SYSTEM I
01/12/2022 450 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE I

01/12/2022 450 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE I

01/12/2022 450 VAF VEHICLE-  AIR FILTER VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE I

01/12/2022 251 VDMG VEHICLE  - VEHICLE  DAMAGE VDMG VEHICLE  - VEHICLE  DAM  AGE I

01/12/2022 475 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES I

01/12/2022 2033 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER I

01/12/2022 2033 VFuEL VEHICLE  - FUEL FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER
I

01/12/2022 2033 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/12/2022 2033 VITRIM VEHICLE  - INTERIOR  TRIM  REPAIR VOIL VEHICLE  - OIL  LUBE  AND  FILTER

01/12/2022 2033 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/12/2022 2033 VLTNG VEHICLE  - LIGHTING VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/12/2022 2033 VWIPE VEHICLE  - WIPERS VOIL VEHICIE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/12/2022 2033 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/12/2022 2033 VAF VEHICLE-  AIR FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE  AND  FILTER

01/12/2022 2033 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/13/2022 1216 VITRIM VEHICLE  - INTERIOR  TRIM  REPAIR VITRIM VEHICLE  - INTERIOR  TRIM  REPAIR

01/13/2022 1216 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VITRIM VEHICLE  - INTERIOR  TRIM  REPAIR

01/13/2022 480 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE

01/13/2022 481 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/13/2022 481 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VOIL VEHICLE  - OIL LUBE  AND  FILTER

01/14/2022 475 VTRANS VEHICLE-TRANSMISSION  SERVICE VTRANS VEHICLE  - TRANSMISSION  SERVICE

01/17  /2022 252 VMISC VEHICLE  - MISCELLANEOUS  REPAIRS VMISC VEHICLE  - MISCELLANEOUS  REPAIRS

01/17/2022 252 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VMISC VEHICLE  - MISCELLANEOUS  REPAIRS

01/17  /2022 462 VBRK VEHICLE  - BRAKE  SYSTEM VBRK VEHICLE  - BRAKE  SYSTEM  ,

01/17  /2022 437 VSP VEHICLE  - POWER  STEERING  REPAIR VSP VEHICLE-POWERSTEERINGREPAIR  '

01/17/2022 928 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES

01/17  /2022 928 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER \/TIREN VEHICLE  - NEW  TIRES  ,

01/18/2022 476 VGL VEHICLE  - GLASS REP AIR VGL VEHICLE  - GLASS REPAIR  '

01/19/2022 1225 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER VOIL VEHICLE-OIL  LUBE AND  FILTER
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01/20/2022 453 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR

01/20/2022 222 VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR VER VEHICLE  - ELECTRIC  REPAIR I

01/20/2022 1216 VTIREF VEHICLE  - TIRES, FLAT REPAIRS VTIREF VEHICLE  - FLATTIRE  REPAIRS I
01/20/2022 2052 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE I
01/20/2022 2033 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES I
01/21/2022 462 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE  - BATTERIES

I

01/21/2022 469 VTIREF VEHICLE  - TIRES, FLAT REPAIRS VTIREF VEHICLE  - FLATTIRE  REPAIRS

01/21/2022 3030 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES

01/24/2022 3032 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER

01/24/2022 1301 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER

01/24/2022 3011 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VtNS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER I

01/24/2022 3010 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER I
01/24/2022 233 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER I
01/24/2022 618 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER I
01/24/2022 335 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER I
01/24/2022 331 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER

I

01/24/2022 2059 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER

01/24/2022 409 VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER VINS VEHICLE  - INSPECTION  STICKER

01/24/2022 482 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/24/2022 629 VTIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES

01/24/2022 629 VSUSP VEHICLE  - SUSPENSION  REPAIR VTIREN VEHICLE  - NEW  TIRES

01/24/2022 481 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/24/2022 481 VWIPE VEHICLE  - WIPERS VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/24/2022 481 VTIREF VEHICLE-TIRES,  FLAT REPAIRS VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/25/2022 2052 VTIREF VEHICLE  - TIRES, FIAT  REPAIRS VTIREF VEHICLE  - FLAT  TIRE REPAIRS

01/25/2022 408 VBAT VEHICLE  - BATTERIES VBAT VEHICLE  - BATTERIES

01/27/2022 466 VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLANT  SYSTEM  REPAIR VENGC VEHICLE - ENGINE COOLING SYSTEM REPAIIR

01/27/2022 437 VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLANT  SYSTEM  REPAIR VENGC VEHICLE - ENGINE COOLING SYSTEM REPAIIR

01/27  /2022 1215 VEP VEHICLE-ENGINE  PERFORMANCE VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE

01/27/2022 480 VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLANT  SYSTEM  REPAIR VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLING  SYSTEM  REPA) IR

01/27  /2022 480 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VENGC VEHICLE  - ENGINE  COOLING  SYSTEM  REPA R

01/27/2022 484 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORM  ANCE VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE

01/27  /2022 484 VAF VEHICLE-  AIR FILTER VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE

01/27  /2022 484 VEP VEHICLE  - ENGINE  PERFORMANCE VEP VEHICLE - ENGINE PERFORMANCE I
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01/28/2022 438 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I
01/28/2022 476 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I

01/28/2022 460 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I
01/28/2022 484 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I

01/28/2022 480 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I
01/28/2022 462 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REP AIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

I

01/28/2022 439 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

01/28/2022 477 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

01/28/2022 450 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

01/28/2022 466 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

01/28/2022 486 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REP AtR

01/28/2022 485 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I

01/28/2022 437 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I
01/28/2022 458 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I
01/28/2022 481 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR I

01/28/2022 435 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR
I

01/28/2022 461 VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR VEQR VEHICLE  - EQUIPMENT  REPAIR

01/28/2022 1523 VOIL VEHICLE  - OIL  LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE  AND  FILTER

01/28/2022 1523 \/TIREN VEHICLE  - TIRES , NEW VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/28/2022 478 VTRANS VEHICLE  - TRANSMISSION  SERVICE VTRANS VEHICLE  - TRANSMISSION  SERVICE

01/31/2022 486 VOIL VEHICLE  - OIL LUBE & FILTER VOIL VEHICLE  - OIL LUBE AND  FILTER

01/31/2022 486 VTIRER VEHICLE-TIRES,  ROTATE VOIL VEHICLE-OIL  LUBE AND  FILTER

01/31/2022 486 VTIREN VEHICLE-TIRES  , NEW VOIL VEHICLE  - OIL LOBE AND  FILTER
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Mandatory Eminent Domain Reporting Closes February 1 
 
Legislation passed in 2015 requires cities to annually fill out a web-based form with the 
comptroller relating to each city’s statutory eminent domain authority. Instructions for reporting 
can be found here. The three-month reporting period began on November 1, 2021 and closes 
on February 1, 2022. However, reports may be updated at any time throughout the year. The 
failure to fill out the form could result in a maximum $2,000 penalty against a city.   
  
The entry should be, for almost every city, an update of previously filed information, including 
whether the city exercised its eminent domain authority in the preceding calendar year by filing a 
condemnation petition under Section 21.012, Property Code. This was clarified to some degree for 
certain cities by legislation that passed in 2021. S.B. 157 provides that—for cities under 25,000 
population—an annual report must be filed only if the city’s eminent domain authority information 
has changed from the previous year. If the city’s information has not changed from the previous 
report, the city must use the comptroller’s reporting tool to confirm the accuracy of the previous 
information by electronically updating the filed report with the comptroller. Of course, any city 
that never filled out the form as required should do so now. 
 
City officials with questions about the requirements can contact the comptroller’s transparency 
team by email at transparency@cpa.texas.gov or (844) 519-5676. 
 

https://comptroller.texas.gov/transparency/local/eminent-domain/
https://capitol.texas.gov/BillLookup/Text.aspx?LegSess=87R&Bill=SB157
mailto:transparency@cpa.texas.gov
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Deadline Approaching for SWIFT Applications 
 
The Texas Water Development Board (TWDB) application period of the 2022 funding cycle of 
the State Water Implementation Fund for Texas (SWIFT) program is set to close on February 1, 
2022. Abridged applications may be submitted via the TWDB’s online application system or by 
paper copy. Projects must be recommended in the 2022 State Water Plan to be eligible for SWIFT 
program financial assistance.   
 
The SWIFT program helps communities develop and optimize water supplies at cost-effective 
rates. The program provides low-interest financing, extended repayment terms, deferral of 
repayments, and incremental repurchase terms for projects with state ownership aspects. It also 
includes additional interest rate subsidies for rural and agricultural projects. 
 
For more information on the SWIFT program and how to apply, please visit the TWDB website.  
 
 
American Rescue Plan Act: Using SLFRF Allocation to Replace 

Lost Revenue 
 

As highlighted in a previous issue of the Legislative Update, the U.S. Department of the Treasury 
issued the final rule for the State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF) program, enacted as 
a part of the American Rescue Plan Act, on January 6, 2022. Of particular interest to many cities 
is the final rule’s streamlining of the ability of cities to use SLFRF dollars to replace lost public 
sector revenue due to the pandemic.  
 
The final rule provides that recipients of SLFRF dollars, including cities, may use the revenue to 
pay for “government services” in an amount equal to the revenue lost by the city due to the 
pandemic. How does a city calculate the amount of revenue lost? The final rule adopted by 
Treasury provides two options.  
 
The first option available to a city, which was not present in the interim rule, authorizes a city to 
elect a “standard allowance” of $10 million to spend on government services through the period 
of performance. (Note: the “period of performance” under the rules spans from March 3, 2021 
through December 31, 2024.) Under this option, Treasury assumes that $10 million was lost in city 
revenue due to the pandemic. Treasury adopted this simplified option to streamline the 
determination of revenue loss for SLFRF recipients, with an eye specifically towards assisting 
smaller local governments with the calculation. The second option allows a city to calculate its 
actual revenue lost due to the pandemic using a specific formula spelled out in the final rule.  
 
Because a city may spend up to the amount determined for revenue loss on government services, 
a city that selects the $10 million allowance to determine revenue lost may spend up to a maximum 
of $10 million on government services, though a city may not spend more than its award amount. 
This means that cities receiving less than $10 million in funding have the discretion to use the 
entirety of their award amount to pay for governmental services. As described in Treasury’s 
overview of the final rule, the term “governmental services” is broadly defined in the final rule to 

https://ola.twdb.texas.gov/
https://www.twdb.texas.gov/financial/programs/SWIFT/index.asp
https://www.twdb.texas.gov/waterplanning/swp/2022/index.asp
https://www.twdb.texas.gov/financial/programs/swift/index.asp
https://www.tml.org/772/January-7-2022-Number-1#COVID
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-Final-Rule.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-Final-Rule-Overview.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-Final-Rule-Overview.pdf
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generally include any service traditionally provided by government. A non-exhaustive list of 
governmental services include:  
 

• Construction of schools and hospitals 
• Road building, maintenance, and other infrastructure 
• Health services 
• General government administration, staff, and administrative facilities 
• Environmental remediation; and  
• Provision of public safety services, including the purchase of fire trucks and police vehicles 

It should be pointed out that SLFRF awards spent on governmental services due to lost revenue 
are subject to streamlined reporting and compliance requirements. Additionally, recipient cities 
retain the ability under the final rule to spend SLFRF allotments on other eligible use categories, 
including supporting the COVID-19 public health and economic response, providing premium pay 
to certain eligible workers, and spending on water, sewer, and broadband infrastructure. There are 
also restrictions on use of the funds in the final rule, including for instance, prohibiting SLFRF 
revenue from being used to offset a reduction in tax revenue due to a tax cut. More details on 
eligible uses and restrictions can be found in the final rule and Treasury’s overview of the rule, 
both linked above.    
 
This week, the National League of Cities posted an article pointing out several beneficial 
provisions included in Treasury’s final rule on the SLFRF, including the $10 million lost revenue 
allowance.   
 
 

FEMA’s Technical Assistance Program 
 
The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has created the Building Resilient 
Infrastructure and Communities (BRIC) Direct Technical Assistance program to help smaller 
communities and those with less staff capacity with free advice and support. 
 
The BRIC program supports cities as they undertake hazard mitigation projects, reducing the risks 
they face from disasters and natural hazards. The BRIC Direct Technical Assistance program seeks 
to help eligible communities in the navigation of BRIC and other resilience grant funding.  A letter 
of interest for the program is due on January 28, 2022. The free technical assistance will last for 
up to 36 months. Interested cities may email a letter of interest to include certain information but 
no more than two pages to FEMA-BRICDirectTechnicalAssistance@fema.dhs.gov. 
 
 

Don’t Forget: Mandatory Hotel Occupancy Tax Reporting 
 
The 50-day window for reporting local hotel occupancy tax information opened January 1, 2022. 
The reporting deadline is February 20, 2022.   
 

https://www.nlc.org/article/2022/01/14/municipalities-see-great-wins-in-final-rule-thanks-to-nlc-efforts/?_zs=K7IbW&_zl=L2Dv2
https://www.fema.gov/grants/mitigation/building-resilient-infrastructure-communities
https://www.fema.gov/grants/mitigation/building-resilient-infrastructure-communities
https://www.fema.gov/grants/mitigation/building-resilient-infrastructure-communities/direct-technical-assistance
https://www.fema.gov/grants/mitigation/building-resilient-infrastructure-communities/direct-technical-assistance
https://www.fema.gov/grants/mitigation/building-resilient-infrastructure-communities/direct-technical-assistance
mailto:FEMA-BRICDirectTechnicalAssistance@fema.dhs.gov
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Tax Code Section 351.009 requires cities to file an annual report with the comptroller that includes 
the city’s hotel occupancy tax rate, the amount of revenue generated by the tax, and the amount 
and percentage of the revenue spent for each of the following purposes: 
 
•    Convention or information centers 
•    Convention delegates registration 
•    Advertising to attract tourists 
•    Arts promotion and improvement 
•    Historical restoration and preservation projects 
•    Signage directing the public to sights and attractions 
 
Cities have two reporting options: (1) use the comptroller’s online reporting form to submit all 
required information; or (2) clearly post and maintain all required information on the city’s website 
and provide the comptroller’s office with a link to the information. For cities selecting the second 
option, the comptroller provides an optional format template to post on the city’s website.   
 
For more information, see the comptroller’s hotel occupancy tax reporting webpage or contact the 
comptroller’s transparency team by email at transparency@cpa.texas.gov or (844) 519-5676. 
 

 
 
 

 
TML member cities may use the material herein for any purpose. No other 
person or entity may reproduce, duplicate, or distribute any part of this 
document without the written authorization of the Texas Municipal League. 

https://comptroller.texas.gov/transparency/local/hotel-receipts/report-form.php
https://comptroller.texas.gov/transparency/local/hotel-receipts/docs/local-HOT-online-template.xlsx
https://comptroller.texas.gov/transparency/local/hotel-receipts/
mailto:transparency@cpa.texas.gov
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Federal Infrastructure Bill Update 
 
In November 2021, the federal Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) was signed into law. 
The IIJA is altogether a $1.2 trillion bill that will invest in the nation’s core infrastructure 
priorities including roads, bridges, rail, transit, airports, ports, energy transmission, water 
systems, and broadband. 
 
The League will monitor state and federal agencies and work with the National League of Cities 
(NLC) to access the latest information relating to the IIJA. We will be providing periodic updates 
in the Legislative Update on resources for Texas cities on how to access IIJA funding for local 
infrastructure projects.    
 
White House 
 
The White House recently released its Bipartisan Infrastructure Law Guidebook. The guidebook 
is meant to serve as a roadmap for state and local governments to use to access funding from the 
more than 350 programs included in the IIJA. The guidebook has 13 chapters separated out by 
issue area and will be updated to reflect emerging details and deadlines for the different programs. 
Interested city officials can read more about the guidebook here and access additional information 
on the guidebook from NLC here.   
 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/BUILDING-A-BETTER-AMERICA_FINAL.pdf
https://www.whitehouse.gov/build/
https://www.nlc.org/article/2022/02/01/new-white-house-guidebook-for-navigating-the-bipartisan-infrastructure-law/
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The White House also released this fact sheet for local governments to use to prepare for funding 
opportunities under the IIJA.  
 
Bureau of Reclamation 
 
The Bureau of Reclamation recently announced a blueprint for use of the $1.66 billion it received 
under the IIJA to address drought and water infrastructure in 17 western states, including Texas.  
 
Health and Human Services 
 
The U.S. Department of Health and Human Services recently announced the release of roughly 
$100 million from the IIJA to fund the Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP). 
LIHEAP is designed to help vulnerable households pay their outstanding heating and cooling bills. 
Over $9 million was allocated towards LIHEAP in Texas under the IIJA, and that is on top of the 
nearly $135 million allocated to Texas under the American Rescue Plan Act earlier in 2021. 
Information for individuals interested in applying for energy assistance can be accessed using the 
link above.   
 
Federal Highway Administration 
 
Updating an item from a previous Federal Infrastructure Bill Update, the Federal Highway 
Administration recently launched the new Bridge Replacement, Rehabilitation, Preservation, 
Protection, and Construction Formula Grant Program, which in total will provide $537 million to 
repair Texas bridges. The National League of Cities recently published a helpful article on the 
program, which includes some steps to follow to find out if bridges in your city qualify for funding.   
 
 

Don’t Forget: Mandatory Hotel Occupancy Tax Reporting 
 
The 50-day window for reporting local hotel occupancy tax information opened January 1, 2022. 
The reporting deadline is February 20, 2022.   
 
Tax Code Section 351.009 requires cities to file an annual report with the comptroller that includes 
the city’s hotel occupancy tax rate, the amount of revenue generated by the tax, and the amount 
and percentage of the revenue spent for each of the following purposes: 
 
•    Convention or information centers 
•    Convention delegates registration 
•    Advertising to attract tourists 
•    Arts promotion and improvement 
•    Historical restoration and preservation projects 
•    Signage directing the public to sights and attractions 
 
Cities have two reporting options: (1) use the comptroller’s online reporting form to submit all 
required information; or (2) clearly post and maintain all required information on the city’s website 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/BIL-Factsheet-Local-Competitive-Funding.pdf
https://www.usbr.gov/newsroom/#/news-release/4080
https://www.hhs.gov/about/news/2022/01/25/president-bidens-bipartisan-infrastructure-law-directs-100-million-lower-heating-cooling-bills.html
https://www.tml.org/774/January-21-2022-Number-3#FederalInfrastructure
https://www.nlc.org/article/2022/01/26/upgrading-local-bridges-with-100-federal-support/
https://comptroller.texas.gov/transparency/local/hotel-receipts/report-form.php
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and provide the comptroller’s office with a link to the information. For cities selecting the second 
option, the comptroller provides an optional format template to post on the city’s website.   
 
For more information, see the comptroller’s hotel occupancy tax reporting webpage or contact the 
comptroller’s transparency team by email at transparency@cpa.texas.gov or (844) 519-5676. 
 
 

COVID-19 Update (No. 216) 
 
All pandemic-related updates, including information about the American Rescue Plan’s city-
related provisions, will be in the Legislative Update Newsletter from now on.   
 
County and City Mask Mandates Upheld in Three Courts of Appeals 
 
On November 10, 2021, November 22, 2021, and January 6 of this year, three Texas Courts of 
Appeals upheld injunctions against enforcement of Governor Abbott’s Executive Order GA-38. 
These injunctions allow local government mask requirements to stay in effect for now, pending 
full trials of the facts of the cases. The opinions issued by the Third, Fourth and Fifth Courts of 
Appeals can be found here, here, and here, respectively. 
 
Among other things, the courts concluded that the Governor’s emergency authority to suspend 
certain statutes under Section 418.016 of the Government Code does not include the authority to 
suspend Section 418.108 or other public-health statutes relied on by local officials in issuing their 
respective face-covering requirements. On January 25, the State of Texas, through the attorney 
general, appealed the decisions from the Fourth and Fifth Courts of Appeals to the Texas Supreme 
Court for review.  
 
OSHA Withdraws its Vaccine and Testing Requirement 
 
On January 26, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) withdrew its Vaccine 
and Testing Emergency Temporary Standard (ETS) for large employers in response to an earlier 
U.S. Supreme Court decision that stayed implementation of the ETS for large employers. (Click 
here for more information regarding the OSHA ETS.) In that 6-3 opinion, the court explained that 
while OSHA is empowered to regulate workplace dangers, the kind of “universal risk” created by 
the threat of COVID-19 is outside OSHA’s regulatory authority. At this point, there is no OSHA 
COVID-19 vaccine or testing requirement affecting Texas cities. 
 
Texas entities are now subject to CMS’s COVID-19 Vaccine Requirement 
 
On January 19, the U.S. District Court for the Northern District of Texas dismissed the State of 
Texas’ complaint challenging the enforcement of a COVID-19 vaccine mandate for staff of certain 
medical facilities (the “Rule”) promulgated by the Centers for Medicare and Medicaid Services 
(CMS). Click here for more information regarding the CMS vaccine requirement. Recall that on 
January 13, in a 5-4 opinion, the Supreme Court of the United States lifted several lower court 
injunctions that blocked enforcement of the CMS Rule. At that time, the case in Texas was still 
pending and was not decided by the Supreme Court’s action. With the dismissal of the compliant, 

https://comptroller.texas.gov/transparency/local/hotel-receipts/docs/local-HOT-online-template.xlsx
https://comptroller.texas.gov/transparency/local/hotel-receipts/
mailto:transparency@cpa.texas.gov
https://www.tml.org/705/_2021
https://lrl.texas.gov/scanned/govdocs/Greg%20Abbott/2021/GA-38.pdf
https://search.txcourts.gov/SearchMedia.aspx?MediaVersionID=db765c29-eb46-467c-a67f-babc43fbbb0f&coa=coa03&DT=Opinion&MediaID=afa2828c-cc97-4af2-9781-b07b78d292f5
https://search.txcourts.gov/SearchMedia.aspx?MediaVersionID=a58f41c3-9cea-480b-b2f7-204913ebcddf&coa=coa04&DT=Opinion&MediaID=30cec2da-04b3-4b0c-978d-b16c18b843af
https://search.txcourts.gov/SearchMedia.aspx?MediaVersionID=533533b7-af8d-4d19-93f7-71ddef0fde1d&coa=coa05&DT=Opinion&MediaID=76f77494-3d11-4048-b865-d04fddebf00a
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/GV/htm/GV.418.htm#418.108
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-01532.pdf
https://www.tml.org/763/November-12-2021-Number-43#COVID
https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21a244_hgci.pdf
https://www.tml.org/763/November-12-2021-Number-43#COVID
https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21a240_d18e.pdf
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affected facilities in all 50 states – now including Texas -- are subject to the Rule, although the 
timelines for compliance are slightly different, depending on when the Rule went into effect.  
 
On January 20, CMS released updated guidance for Texas facilities in response to the ruling. 
Affected facilities in Texas have until February 19 to have their vaccination processes and plans 
in place and demonstrate that their staff have received the first dose of a COVID-19 vaccine, and 
by March 21 all staff at affected facilities must be fully vaccinated or have received an exemption. 
 

Reminder:  TML Coronavirus materials are archived by date here and by subject here. 
 

 
 
 

 
TML member cities may use the material herein for any purpose. No other 
person or entity may reproduce, duplicate, or distribute any part of this 
document without the written authorization of the Texas Municipal League. 

https://www.cms.gov/files/document/qso-22-11-all-injunction-lifted.pdf
https://www.tml.org/Blog.aspx?CID=2
https://www.tml.org/659/TML-Coronavirus-Updates-listed-by-subjec


Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #5 

 
Public Hearing:  

Federal grant funds, funded through the 
American Rescue Plan Act of 2021 as part of 
the Coronavirus Local Fiscal Recovery Funds 

(CLFRF) program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #6 

Reunión del concejo 
10 de febrero de 2022 

Punto del orden del día n.º 6 

Họp Hội đồng 
ngày 10 tháng Hai, 2022 

Mục chương trình nghị sự # 6 

理事會會議

2022年2月10日，週四 
議程項目#6 

Ordinance No. 22-917, an ordinance authorizing a 
General Joint Election to be held on May 7, 2022 

Ordenanza Nro. 22-917, una ordenanza que autoriza 
una Elección Conjunta General que se celebrará el 7 

de mayo de 2022 

Sắc lệnh Số 22-917, một sắc lệnh cho phép Cuộc Tổng 
Tuyển Cử Kết Hợp được tổ chức vào ngày 7 tháng 

Năm, 2022 

關於批准第22-917號法令的陳述、可能的行動和討論，該法令授

權將於2022年5月7日舉行普通聯合選舉 



CITY OF HUMBLE, TEXAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MEMORANDUM 
 
TO:   Mayor and City Council Members 
 
Cc:   Jason Stuebe, City Manager 
 
From:  Maria Jackson, City Secretary  
 
Date:   February 10, 2022 
 
Subject:  Ordinance No. 22-917 authorizing a General Joint Election to be held on May 7, 

2022 
 
 
Action Requested and Recommendation:  
 
Consider adopting this ordinance ordering a general election.  
 
Background:  
 
Statutorily, February 18, 2022 is the recommended last day for City Council to order the 
designation of election precincts and polling places.  February 18, 2022, is statutory the last day 
for ordering the general election. If the Council passes the ordinance tonight, the Council is well 
within the time constraints for ordering the election.  
 
Sufficient funds have been budgeted for conducting the City’s election on May 7, 2022.  The cost 
of the City’s election is dependent upon the shared cost of each jurisdiction contracting with Harris 
County for election services. The total cost for election services may fluctuate due to jurisdictions 
cancelling their elections, which may increase the City of Humble’s shared cost for election 
services. Should the City hold a runoff election, the election cost will significantly increase. 
 
The only polling location for Early Voting and Election Day will be Humble City Hall Council 
Chambers, 114 W. Higgins Street, Humble, Texas 77338. This location will also be used in the 
event of a Runoff Election.  
 
Voters may also use any of the additional Election Day Vote Centers open under full contract 
services with the Harris County Elections Administrator, which may be designated after March 9, 
2022.  Election Day voting locations are subject to change up until Election Day. 
 
Attached: 
 
Ordinance No. 22-917 calling the general election.   

OFFICE OF THE 
CITY SECRETARY 

114 W. HIGGINS ST. ● HUMBLE, TEXAS ● 77338 ● (281) 446-3061  
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CITY OF HUMBLE 
 

ORDINANCE NO. 22-917 
 

AN ORDINANCE AUTHORIZING A GENERAL JOINT ELECTION TO BE HELD ON 
MAY 7, 2022, FOR THE PURPOSE OF ELECTING A CITY COUNCIL MEMBER PLACE 
3, A CITY COUNCIL MEMBER PLACE 4, AND A CITY COUNCIL MEMBER PLACE 5, 
BY THE QUALIFIED VOTERS OF THE CITY OF HUMBLE, TEXAS; ESTABLISHING 
EARLY VOTING LOCATIONS AND POLLING PLACES FOR THIS ELECTION; AND 
MAKING PROVISIONS FOR CONDUCTING THE ELECTION. 

 
 
BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF HUMBLE TEXAS: 
 
SECTION 1. A general election is ordered to be held by the City of Humble (the “City”) at the polling place and 

election precinct within the corporate limits of the City, as hereinafter designated, on May 7, 2022 
from the hours of 7:00 a.m. to 7:00 p.m.  At this election, the qualified voters of the City will elect a 
City Council Member for place three, a City Council Member for place four, and a City Council 
Member for place five, with each position having a term of two (2) years. 

 
SECTION 2. Should any candidate in the general election fail to receive a majority vote, then in that event a runoff 

election shall be ordered for every place in the general election to which no one was elected as 
required by Article II. Section 2 of the City Charter.  In the event it becomes necessary to conduct a 
runoff election the runoff election and canvass of returns shall be conducted in accordance with 
Section 2.025 of the Election Code. 

 
SECTION 3.  The entire corporate limits of the City shall constitute one election precinct and the polling place for 

said election shall be City Hall located at 114 West Higgins, Humble, Texas. Voters may also use 
any of the additional Election Day Vote Centers open under full contract services with the Harris 
County Elections Administrator, which may be designated after March 9, 2022.  Election Day voting 
locations are subject to change up until Election Day.  Visit www.harrisvotes.com or 
voters@harrisvotes.com for a complete list. 

 
SECTION 4. Joint early voting shall be conducted by personal appearance and by mail.  The period for early voting 

by personal appearance for the general election shall be April 25, 2022 through May 3, 2022.  Optical 
scan ballots shall be used for early voting by mail.  The Early Voting Clerk for said elections shall be 
the Harris County Election Administrator whom shall determine the number of election workers to 
be hired and arrange for training of all election workers.  Early voting by personal appearance for the 
general election shall be conducted at City Hall, 114 W. Higgins, Humble, Texas 77338, or at the 
Early Voting Main Office located at the 1001 Preston St., Houston, TX 77002.  Voters may also use 
any of the additional Early Voting Vote Centers open under full contract services with the Harris 
County Elections Administrator, which may be designated after March 9, 2022.  Early Voting 
locations are subject to change.  Visit www.harrisvotes.com/votinginfo  or voters@harrisvotes.com  
for a complete list.   

 
 April 25 – April 29  7:00 a.m. – 7:00 p.m. 
 Monday – Friday 
 
 April 30   7:00 a.m. – 7:00 p.m. 
 Saturday 
 
 May 1    12:00 p.m. – 6:00 p.m. 
 Sunday 

http://www.harrisvotes.com/
mailto:voters@harrisvotes.com
http://www.harrisvotes.com/votinginfo
mailto:voters@harrisvotes.com
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 May 2 – May 3   7:00 a.m. – 7:00 p.m. 
 Monday – Tuesday  
 
SECTION 5. Early voting by mail ballot shall be conducted in accordance with applicable provisions of the Texas 

Election Code.  The address of Isabel Longoria, Harris County Election Administrator, Harris 
County, P.O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148, shall be the early voting clerk’s mailing address 
to which ballot applications and ballots voted by mail may be sent for the City. 

 
SECTION 6. All early votes and other votes to be processed in accordance with early voting procedures pursuant 

to the Texas Election Code shall be delivered to the Early Voting Ballot Board of the Harris County 
Clerk’s Office.  Early votes shall be counted at the Central Counting Station.  The Early Voting Ballot 
Board shall perform in accordance with applicable provisions of the Election Code. 

 
SECTION 7. Hart InterCivic's Verity Duo System shall be utilized in connection with the election.  This system 

shall be utilized for all early voting by personal appearance as well as for all precinct voting conducted 
on Election Day.  The Harris County Election Administrator will appoint a programmer, who shall 
prepare a program for the automatic tabulating equipment.  Ample voting equipment shall be 
provided for early voting and on Election Day.   

 
SECTION 8. The Harris County Commissioners Court will appoint the Early Voting Ballot Board, a Presiding 

Judge of the Central Counting Station, a Tabulation Supervisor of the Central Counting Station, and 
a Central Counting Station Manager. 

 
SECTION 9. The election will be held in accordance with the provisions of the Charter and Ordinances of the City 

of Humble and the laws of the State of Texas. 
 
SECTION 10. Notice of the election, including a Spanish, Vietnamese and Chinese translation thereof, will be 

published at least once in a newspaper published in Humble on or after April 7, 2022 and on or before 
April 27, 2022, and will be posted on the bulletin board at City Hall on or before April 1, 2022. 

 

SECTION 11. A writ of election as required by the Texas Election Code will be delivered on or before April 25, 
2022 by the Harris County Elections Administrator to the presiding and alternate judges of the 
election. 

 
SECTION 12. Testing of the automatic tabulation equipment will be performed and notice thereof will be given in 

accordance with Subchapter D of Chapter 127 of the Texas Election Code. 
 
SECTION 13. If any portion of this Ordinance is held invalid by a court of competent jurisdiction, the remaining 

provisions of this Ordinance shall remain in full force and effect. 
 
SECTION 14. That this ordinance shall be effective immediately upon adoption. 
 
PASSED, APPROVED AND ADOPTED this the 10th day of February, 2022. 
 
      APPROVED: 
 
            
      Norman Funderburk  
      Mayor 
ATTEST: 
 
__________________________________ 
Maria Jackson 
City Secretary 



CIUDAD DE HUMBLE, TEXAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MEMORANDO 
 
PARA:   Alcalde y Miembros del Consejo Municipal 
 
CC:   Jason Stuebe, Administrador de la Ciudad 
 
De:  Maria Jackson, Secretaria de la Ciudad  
 
Fecha:   10 de febrero de 2022 
 
Asunto:  Ordenanza No. 22-917 para autorizar una Elección Conjunta General que se celebrará el 

7 de mayo de 2022 
 
 
Medida solicitada y recomendación:  
 
Considerar la adopción de esta ordenanza que ordena una elección general.  
 
Antecedentes:  
 
Por ley, el 18 de febrero de 2022 es el último día recomendado para que el Consejo Municipal ordene la 
designación de los precintos electorales y los lugares de votación.  El 18 de febrero es el último día por ley 
para ordenar la elección general. Si el Consejo aprueba la ordenanza esta noche, el Consejo está dentro 
de los límites de tiempo para ordenar la elección.  
 
Se han presupuestado fondos suficientes para celebrar la elección de la Ciudad el 7 de mayo de 2022.  El 
costo de la elección de la Ciudad depende del costo compartido de cada jurisdicción que contrate al 
Condado de Harris para prestarle servicios electorales. El costo total de los servicios electorales puede 
fluctuar debido a jurisdicciones que cancelen sus elecciones, lo que puede llegar a aumentar el costo 
compartido de servicios electorales de la Ciudad de Humble. En caso de que la Ciudad celebrare una 
elección de segunda vuelta, el costo de elección aumentará significativamente. 
 
El único lugar de votación para la votación anticipada y el Día de Elección será City Hall Council Chambers, 
114 W. Higgins Street, Humble, Texas 77338. Este lugar también se usará en caso de celebrarse una 
elección de segunda vuelta.  
 
Los votantes también pueden usar cualquiera de los Centros de Votación del Día de Elección adicionales 
abiertos en virtud de los servicios contractuales completos con la Administradora de Elecciones del 
Condado de Harris, que pueden ser designados después del 9 de marzo de 2022.  Los lugares de votación 
para el Día de Elección están sujetos a cambios hasta el Día de Elección. 
 
Adjunto: 
 
Ordenanza Nro. 22-917 para convocar la elección general.   

OFICINA DE LA 
SECRETARÍA DE LA CIUDAD 

114 W. HIGGINS ST. ● HUMBLE, TEXAS ● 77338 ● (281) 446-3061  



 
1 

CIUDAD DE HUMBLE 
 

ORDENANZA NRO. 22-917 
 

UNA ORDENANZA QUE AUTORIZA UNA ELECCIÓN GENERAL CONJUNTA QUE SE 
REALIZARÁ EL 7 DE MAYO DE 2022, CON EL PROPÓSITO DE ELEGIR UN MIEMBRO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL, POSICIÓN 3, UN MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL, 
POSICIÓN 4, Y UN MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL, POSICIÓN 5, POR LOS 
VOTANTES HABILITADOS DE LA CIUDAD DE HUMBLE, TEXAS; QUE ESTABLECE 
LOS LUGARES DE VOTACIÓN ANTICIPADA Y SITIOS DE VOTACIÓN PARA ESTA 
ELECCIÓN, Y QUE ESTIPULA LAS DISPOSICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
ELECCIÓN.   
 
 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUMBLE TEXAS ORDENA: 
 
SECCIÓN 1. Se ordena una elección general que ha de celebrar la Ciudad de Humble (la “Ciudad”) en el sitio de 

votación y en el precinto electoral ubicados dentro de los límites corporativos de la Ciudad, como se 
designa a continuación, el 7 de mayo de 2022, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. En esta elección, los votantes 
habilitados de la Ciudad elegirán un Alcalde, un Miembro del Consejo Municipal para la posición 
uno y un Miembro del Consejo Municipal para la posición dos, y cada posición se ocupará por un 
periodo de dos (2) años. 

 
SECCIÓN 2. Si cualquier candidato en la elección general no logra recibir una mayoría de los votos, en ese caso 

se ordenará una segunda vuelta electoral para cada cargo para el cual no se haya elegido a nadie 
durante la elección general, como lo requiere el Artículo II Sección 2 de la Carta Orgánica de la 
Ciudad.  En el caso de que sea necesario realizar una segunda vuelta electoral, dicha segunda vuelta 
y el escrutinio de los votos se realizarán en conformidad con la Sección 2.025 del Código Electoral.   

 
SECCIÓN 3.  Todo el perímetro de la Ciudad constituirá un precinto electoral y el sitio de votación para dicha 

elección será el City Hall, ubicado en 114 West Higgins, Humble, Texas. Los votantes también 
pueden usar cualquiera de los Centros de Votación del Día de Elección adicionales abiertos en virtud 
de los servicios contractuales completos con la Administradora de Elecciones del Condado de Harris, 
que pueden ser designados después del 9 de marzo de 2022.  Los lugares de votación para el Día de 
la Elección están sujetos a cambios hasta el Día de la Elección.  Visite www.harrisvotes.com o escriba 
a voters@harrisvotes.com para obtener una lista completa.  

 
SECCIÓN 4.  La votación anticipada conjunta se realizará en persona y por correo.  El periodo de votación 

anticipada en persona para la elección general será del 25 de abril de 2022 al 3 de mayo de 2022 
inclusive.  Se usarán boletas de escaneo óptico para la votación anticipada por correo.  La Oficial de 
Votación Anticipada para dichas elecciones será la Administradora de Elecciones del Condado de 
Harris.  Ella determinará el número de trabajadores electorales que serán contratados y coordinará la 
capacitación de todos los trabajadores electorales.  La votación anticipada en persona para la elección 
general será realizada en el City Hall sito en 114 W. Higgins, Humble, Texas 77338, o en la oficina 
principal de votación anticipada sita en 1001 Preston St., Houston, TX 77002.  Los votantes también 
pueden usar cualquiera de los Centros de Votación para la Votación Anticipada adicionales abiertos 
en virtud de los servicios contractuales completos con la Administradora de Elecciones del Condado 
de Harris, que pueden ser designados después del 9 de marzo de 2022.  Los lugares de votación 
anticipada están sujetos a cambios.  Visite www.harrisvotes.com/votinginfo o escriba a 
voters@harrisvotes.com para obtener una lista completa.   

 
 

http://www.harrisvotes.com/
mailto:voters@harrisvotes.com
http://www.harrisvotes.com/votinginfo
mailto:voters@harrisvotes.com
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 Del 25 de abril al 29 de abril  De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 De lunes a viernes 
  
 30 de abril    De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 Sábado 
 
 1 de mayo               De 12:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 Domingo 
 
 2 de mayo y 3 de mayo   De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 Lunes y martes  
 
SECCIÓN 5. La votación anticipada por correo se llevará a cabo en conformidad con las disposiciones aplicables 

del Código Electoral de Texas.  La dirección de Isabel Longoria, County Election Administrator, 
Harris County, P.O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148 será la dirección postal de la oficial de 
la votación anticipada a donde deben enviarse las solicitudes de boletas y los votos emitidos por 
correo para la Ciudad. 

 
SECCIÓN 6. Todos los votos emitidos por anticipado y otros votos que serán procesados en conformidad con los 

procedimientos de votación anticipada de acuerdo con el Código Electoral de Texas deben de ser 
entregados al Consejo de Boletas de Votación Anticipada de la Oficina del Secretario del Condado 
de Harris.  Los votos emitidos por anticipado serán contados en la Estación Central de Conteo.  El 
Consejo de Boletas de Votación Anticipada actuará en conformidad con las disposiciones aplicables 
del Código Electoral de Texas. 

 
SECCIÓN 7. El sistema Hart InterCivic's Verity Duo se utilizará en relación con la elección.  Este sistema se 

utilizará para toda la votación anticipada en persona además de para toda la votación en los precintos 
que se lleve a cabo el Día de Elección.  La Administradora de Elecciones del Condado de Harris 
designará a un programador, quien deberá preparar el programa para el equipo de tabulación 
automática.  Se proporcionarán suficientes equipos de votación para la votación anticipada y para el 
Día de Elección.   

 
SECCIÓN 8. El condado de Harris Tribunal de Comisionados designará un Consejo de Boletas de Votación 

Anticipada, un Juez Presidente de la Estación Central de Conteo, un Supervisor de Tabulación de la 
Estación Central de Conteo y un Gerente de la Estación Central de Conteo.  

 
SECCIÓN 9. La elección se realizará en conformidad con las disposiciones de la Carta Orgánica y de las 

Ordenanzas de la Ciudad de Humble, y con las leyes del Estado de Texas. 
 
SECCIÓN 10. Se publicará un aviso de la elección, que incluirá su traducción al español, por lo menos en una 

ocasión en un periódico publicado en Humble el 29 de marzo de 2022 o en una fecha posterior, y el 
21 de abril de 2022 o en una fecha anterior, y también se colocará en el tablero de anuncios del City 
Hall el 10 de abril de 2022 o antes de esta fecha. 

 
SECCIÓN 11. Como lo requiere el Código Electoral de Texas, la Administradora de Elecciones del Condado 

entregará un mandato de elección el 25 de abril de 2022 o antes al juez presidente y a los jueces 
alternos de la elección. 

 
SECCIÓN 12. Se realizarán las pruebas del equipo de tabulación automática y se dará notificación de ellas en 

conformidad con el Subcapítulo D del Capítulo 127 del Código Electoral de Texas. 
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SECCIÓN 13. Si alguna parte de esta Ordenanza es declarada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, 
las partes restantes de esta Ordenanza conservarán su vigor y validez total. 

 
SECCIÓN 14. Esta Ordenanza deberá entrar en vigencia inmediatamente después de su adopción. 
 
ACEPTADA, APROBADA Y ADOPTADA este día 10 de febrero de 2022. 
 
      APROBADA: 
 
            
      Norman Funderburk 
      Alcalde 
ATESTIGUA: 
 
__________________________________ 
Maria Jackson 
Secretaria de la Ciudad 
 



THÀNH PHỐ HUMBLE, TEXAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
THÔNG CÁO 
 
KÍNH GỬI:  Thị Trưởng và Các Thành Viên Hội Đồng Thành Phố  
 
Đồng gửi:   Jason Stuebe, Quản Đốc Thành Phố 
 
Từ:  Maria Jackson, Tổng Chưởng Thành Phố  
 
Ngày:    Ngày 10 tháng Hai, 2022 
 
Về việc:  Sắc Lệnh Số 22-917 cho phép Cuộc Tổng Tuyển Cử Kết Hợp được tổ chức vào ngày 7 

tháng Năm, 2022 
 
 
Thủ tục được yêu cầu và khuyến nghị:  
 
Xem xét việc thông qua sắc lệnh yêu cầu tổ chức một cuộc tổng tuyển cử này.  
 
Bối Cảnh:  
 
Theo luật định, ngày 18 tháng Hai, năm 2022 là ngày cuối cùng được khuyến nghị để Hội đồng thành phố 
ra lệnh chỉ định các phân khu bầu cử và địa điểm bỏ phiếu.  Ngày 18 tháng Hai, năm 2022, theo luật định 
là ngày cuối cùng để yêu cầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Nếu Hội đồng thông qua sắc lệnh tối nay, thì 
Hội đồng sẽ ở trong thời hạn hạn chế về thời gian để yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử.  
 
Đã có đủ ngân sách để tiến hành cuộc bầu cử của Thành phố vào ngày 7 tháng Năm, năm 2022.  Chi phí 
cho cuộc bầu cử của Thành phố phụ thuộc vào chi phí chung của mỗi khu vực pháp lý ký hợp đồng với 
Quận Harris cho các dịch vụ bầu cử. Tổng chi phí cho các dịch vụ bầu cử có thể dao động do các khu vực 
pháp lý hủy bỏ cuộc bầu cử của họ, điều này có thể làm tăng chi phí chung của Thành phố Humble cho 
các dịch vụ bầu cử. Nếu Thành phố tổ chức một cuộc bầu cử vòng hai, chi phí bầu cử sẽ tăng lên đáng 
kể. 
 
Địa điểm bỏ phiếu duy nhất cho Ngày Bầu cử và Bỏ phiếu Sớm sẽ là Phòng họp Hội đồng Tòa Thị Chính 
Thành Phố Humble, 114 W. Higgins Street, Humble, Texas 77338. Địa điểm này cũng sẽ được sử dụng 
trong trường hợp có một cuộc Bầu Cử Vòng Hai.  
 
Các cử tri cũng có thể sử dụng bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu bổ sung nào trong Ngày Bầu cử được mở theo 
hợp đồng đầy đủ các dịch vụ với Quản trị viên Bầu cử Quận Harris, có thể được chỉ định sau ngày 9 tháng 
Ba, năm 2022.  Các địa điểm bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử có thể thay đổi cho đến Ngày Bầu Cử. 
 
Tài liệu kèm theo: 
 
Sắc Lệnh số 22-917 yêu cầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử.   

VĂN PHÒNG 
TỔNG CHƯỞNG THÀNH PHỐ 

114 W. HIGGINS ST. ● HUMBLE, TEXAS ● 77338 ● (281) 446-3061  



1 

THÀNH PHỐ HUMBLE 

 

SẮC LỆNH SỐ 22-917 

 

SẮC LỆNH CHO PHÉP TỔ CHỨC MỘT CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ KẾT HỢP VÀO NGÀY 

7 THÁNG NĂM, 2022, ĐỂ CÁC CỬ TRI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH PHỐ HUMBLE, 

TEXAS, BẦU CHỌN MỘT ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VỊ TRÍ SỐ 3, ỦY VIÊN HỘI 

ĐỒNG THÀNH PHỐ VỊ TRÍ SỐ 4, VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VỊ TRÍ SỐ 5; 

THIẾT LẬP CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU CHO CUỘC 

BẦU CỬ NÀY; VÀ THIẾT LẬP CÁC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC BẦU CỬ. 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ HUMBLE, TEXAS, RA LỆNH NHƯ SAU: 

 

MỤC 1. Lệnh cho Thành Phố Humble ("Thành phố") tổ chức một cuộc tổng tuyển cử tại địa điểm bỏ phiếu 

và phân khu bầu cử trong phạm vi ranh giới đoàn thể của Thành Phố, như quy định trong phần sau 

của lệnh này, vào ngày 7 tháng Năm, 2022, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong cuộc bầu cử này, các 

cử tri hội đủ điều kiện của Thành Phố sẽ bầu chọn một Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố cho vị trí ba, 

một Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố cho vị trí tư, và một Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố cho vị trí năm, 

mỗi vị trí có nhiệm kỳ hai (2) năm. 
 

MỤC 2. Nếu bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc tổng tuyển cử không nhận được đa số phiếu bầu, thì một cuộc 

bầu cử quyết định chung cuộc sẽ được lệnh tổ chức cho mỗi địa điểm tổng tuyển cử không có ai được 

bầu chọn theo đúng quy định của Điều Khoản II, Mục 2 của Hiến Chương Thành Phố.  Trong trường 

hợp cần tổ chức một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc, cuộc bầu cử quyết định chung cuộc đó và 

thủ tục kiểm phiếu sẽ được tổ chức theo Mục 2.025 của Bộ Luật Tuyển Cử. 
 

MỤC 3.  Toàn bộ ranh giới đoàn thể của Thành Phố sẽ tạo thành một phân khu bầu cử và địa điểm bỏ phiếu 

cho cuộc bầu cử nói trên sẽ là Tòa Thị Chánh tại 114 West Higgins, Humble, Texas. Các cử tri cũng 

có thể sử dụng bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu bổ sung nào trong Ngày Bầu cử được mở theo hợp đồng 

đầy đủ các dịch vụ với Quản trị viên Bầu cử Quận Harris, có thể được chỉ định sau ngày 9 tháng Ba, 

năm 2022.  Các địa điểm bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử có thể thay đổi cho đến Ngày Bầu Cử.  Truy 

cập vào trang www.harrisvotes.com hoặc voters@harrisvotes.com để có danh sách đầy đủ. 
 

MỤC 4. Thủ tục bỏ phiếu sớm kết hợp sẽ được tổ chức theo hình thức đích thân tới bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu 

qua thư.  Thời gian đích thân tới bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử sẽ là từ ngày 25 tháng Tư, 

2022 tới hết ngày 3 tháng Năm, 2022.  Lá phiếu chụp quét sẽ được sử dụng cho thủ tục bỏ phiếu sớm 

qua thư.  Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho cuộc bầu cử nói trên sẽ là Quản Trị Viên phụ trách 

Bầu Cử Quận Harris. Người này sẽ quyết định thuê mướn bao nhiêu nhân viên tuyển cử và sắp xếp 

huấn luyện cho tất cả các nhân viên tuyển cử.  Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng 

tuyển cử sẽ diễn ra tại City Hall, 114 W. Higgins, Humble, Texas 77338, hoặc tại Văn phòng Chính 

Phục Trách Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm đặt tại 1001 Preston St., Houston, TX 77002.  Các cử tri cũng có 

thể sử dụng bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu Sớm bổ sung nào trong Ngày Bầu cử được mở theo hợp đồng 

đầy đủ các dịch vụ với Quản trị viên Bầu cử Quận Harris, có thể được chỉ định sau ngày 9 tháng Ba, 

năm 2022.  Các địa điểm bỏ phiếu sớm có thể thay đổi.  Truy cập vào trang 

www.harrisvotes.com/votinginfo hoặc voters@harrisvotes.com để có danh sách đầy đủ.   
 

 25 tháng Tư - 29 tháng Tư   7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 Thứ Hai – thứ Sáu 
 

 30 tháng Tư    7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 Thứ Bảy 
 

 1 tháng Năm    12:00 p.m. – 6:00 p.m. 

 Chủ Nhật 
  

 2 tháng Năm - 3 tháng Năm  7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 Thứ Hai – Thứ Ba  

http://www.harrisvotes.com/
mailto:vbm@HarrisVotes.com
http://www.harrisvotes.com/votinginfo
mailto:vbm@HarrisVotes.com
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MỤC 5. Thủ tục bỏ phiếu sớm qua thư sẽ được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Luật Tuyển 

Cử Texas.  Địa chỉ của Isabel Longoria, Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris, Quận Harris, 

P.O. Box 1148, Houston, Texas, 77251-1148, sẽ là địa chỉ nhận thư của thư ký phụ trách bỏ phiếu 

sớm, nơi tiếp nhận đơn xin lá phiếu và nộp lại lá phiếu bầu qua thư cho Thành Phố. 
 

MỤC 6.  Tất cả các lá phiếu bầu sớm và các lá phiếu bầu khác sẽ kiểm phiếu theo thủ tục bỏ phiếu sớm chiếu 

theo Bộ Luật Tuyển Cử Texas sẽ được giao cho Ủy Ban phụ trách Bỏ Phiếu Sớm của Văn Phòng 

Thư Ký Quận Harris.   Các lá phiếu bầu sớm sẽ được kiểm tại Trạm Kiểm Phiếu Trung Ương.  Ủy 

Ban phụ trách Bỏ Phiếu Sớm sẽ làm việc theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Luật Tuyển Cử. 
 

MỤC 7. Hệ thống Verity Duo của Hart InterCivic sẽ được sử dụng liên quan đến cuộc bầu cử.  Hệ thống này 

sẽ được sử dụng cho thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cũng như bỏ phiếu tại phân khu bầu cử diễn 

ra vào Ngày Bầu Cử.  Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris sẽ bổ nhiệm một lập trình viên 

để lập trình cho máy kiểm phiếu tự động.  Sẽ cung cấp thiết bị bỏ phiếu thỏa đáng cho thủ tục bỏ 

phiếu sớm và bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.   
 

MỤC 8. Tòa Án Ủy Viên Quận Harris sẽ bổ nhiệm Ủy Ban Phụ Trách Bỏ Phiếu  Sớm, Trưởng Ban Điều 

Hành Trạm Kiểm Phiếu Trung Ương, Giám thị phụ trách Kiểm Phiếu của Trạm Kiểm Phiếu Trung 

Ương, và Quản Lý Trạm Kiểm Phiếu Trung Ương. 
 

MỤC 9. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo quy định của Hiến Chương và Các Sắc Lệnh Thành Phố Humble 

và luật pháp Tiểu Bang Texas. 
 

MỤC 10. Thông báo bầu cử, bao gồm cả bản chuyển ngữ tiếng Tây ban nha, tiếng Việt, và tiếng Hoa, sẽ được 

đăng ít nhất một lần trong một tờ báo phát hành ở Humble từ ngày 7 tháng Tư, 2022 đến ngày 27 

tháng Tư, 2022, và sẽ được niêm yết trên bảng tin tại Tòa Thị Chánh trễ nhất là ngày 1 tháng Tư, 

2022. 
 

MỤC 11. Lệnh yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử theo quy định của Bộ Luật Tuyển Cử Texas sẽ được Quản Trị 

Viên Bầu Cử Quận Harris tống đạt trễ nhất là ngày 25 tháng Tư, 2022 cho các trưởng ban điều hành 

và trưởng ban điều hành dự khuyết của cuộc bầu cử. 
 

MỤC 12. Sẽ tiến hành kiểm tra máy kiểm phiếu tự động và sẽ thông báo kiểm tra chiếu theo Phụ chương D của 

Chương 127, Bộ Luật Tuyển Cử Texas. 
 

MỤC 13. Nếu bất kỳ phần nào của Sắc Lệnh này được một tòa án có thẩm quyền pháp lý thích hợp thấy là vô 

hiệu, các quy định còn lại của Sắc Lệnh này vẫn sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và giá trị. 
 

MỤC 14. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông qua. 
   

ĐƯỢC THÔNG QUA, PHÊ CHUẨN VÀ PHÊ DUYỆT ngày 10 tháng Hai, 2022. 

 
 

      NGƯỜI PHÊ CHUẨN: 

 

            

      Norman Funderburk  

      Thị Trưởng 

CHỨNG THỰC: 

 

__________________________________ 

Maria Jackson 

Tổng Chưởng Thành Phố 



TEXAS州，HUMBLE市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
備忘錄 
 

致：   市長和市議會成員 
 

抄送：  Jason Stuebe，城市經理 
 

來自：  Maria Jackson，市秘書  
 

日期：  2022年2月10日 
 

主題：  第22-917號法令授權於2022年5月7日舉行普通聯合選舉 
 

 

所需行動和推薦:  
 

考慮通過這項法令以命令舉行普通選舉。  
 

背景：  
 

根據法律規定，2022年2月18日是建議市議會命令指定選區和投票站的最後一天。2022年2月18日

是命令舉行普通選舉的法定最後一天。如果市議會今晚通過法令，市議會完全在命令舉行選舉的

時間限制內。  
 

足夠的款項已為於2022年5月7日舉行本市選舉做好了預算。本市選舉費用取決於與Harris縣簽訂

選舉服務合同的每個管轄區的分攤費用。選舉服務的總成本可能會因管轄區取消選舉而波動，這

可能會增加Humble市的選舉服務分攤成本。如果本市舉行決選，選舉成本將顯著增加。 
 

提前投票和選舉日的唯一投票地點是 Humble 市政廳議會廳，地址為114 W. Higgins Street, 

Humble, Texas 77338。決選時也將使用此地點。  

 

選民還可以使用在與Harris縣選舉管理員的全面合約服務下開放的任何其他選舉日投票中心，該

中心可以在2022年3月9日之後指定。選舉日投票地點在選舉日前可能會有變更。 
 

隨附： 
 

關於舉行普通選舉的第22-917號法令   

市秘書辦公室 
 

114 W. HIGGINS ST. ● HUMBLE, TEXAS ● 77338 ● (281) 446-3061  
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HUMBLE 市 

 

第 22-917 號法令 

 

法令授權將於 2022 年 5 月 7 日舉行普通聯合選舉，目的是選舉市議會成員席位 3、市議會

成員席位 4 和市議會成員席位 5，由 TEXAS 州 HUMBLE 市的合資格選民選出；為本次選舉設

立提前投票地點和投票站；並就進行選舉作出規定。 

 

 

TEXAS 州 HUMBLE 市市議會命令如下： 

 

第 1 節。 命令由 Humble 市（下稱“本市”）於 2022 年 5 月 7 日在以下指定的本市轄區範圍內的投票

站和選區舉行普通選舉，從上午 7:00 至晚上 7:00。在這次選舉中，本市的合資格選民將選

出市議會成員席位三，市議會成員席位四，市議會成員席位五，每個職位的任期為兩（2）

年。 

 

第 2 節。 如果在普通選舉中，任何的候選人未能獲得多數票，則在這種情況下，應根據本市憲章第二

條第 2 節的要求，為普通選舉中沒有人當選的每個席位命令舉行決選。在有必要進行舉行決

選的情況下，則應根據選舉法第 2.025 條舉行決选和審核返回選票。 

 

第 3 節。  本市的整個轄區範圍將構成一個選區，而上述選舉的投票地點應是位於 114 West Higgins, 

Humble, Texas 的市政廳。 選民還可以使用在與 Harris縣選舉管理員的全面合約服務下開

放的任何其他選舉日投票中心，該中心可以在 2022 年 3 月 9 日之後指定。選舉日投票地點

在選舉日前可能會有變更。請訪問 www.harrisvotes.com 或 voters@harrisvotes.com 以獲

得完整列表。 

 

第 4 節。 聯合提前選舉以親自出席和郵寄方式投票。普通聯合選舉的親自出席提前投票將於 2022年 4

月 25 日至 5 月 3 日舉行。光學掃描選票應用於郵寄提前投票。上述選舉的提前投票書記員

應為 Harris 縣選舉管理員，其應確定要雇用的選舉工作人員的人數，並安排對所有選舉工

作人員進行培訓。普通選舉的親自出席提前投票將在位於 114 W. Higgins, Humble, Texas 

77338 的市政廳舉行，或在位於 1001 Preston St., Houston, TX 77002 的提前投票主辦公

室舉行。選民還可以使用在與 Harris 縣選舉管理員的全面合約服務下開放的任何其他提前

投票中心，該中心可以在 2022 年 3 月 9 日之後指定。提前投票地點可能會變更。請訪問

www.harrisvotes.com/votinginfo 或 voters@harrisvotes.com 以獲得完整列表。   

 

 4 月 25 日 - 4 月 29 日 上午 7:00 - 晚上 7:00 

 週一 – 週五 

 

 4 月 30 日   上午 7:00 - 晚上 7:00 

 週六 

 

 5 月 1 日   中午 12:00 - 下午 6:00 

 週日 

 

 5 月 2 日 - 5 月 3 日  上午 7:00 - 晚上 7:00 

 週一 - 週二  

 

http://www.harrisvotes.com/
mailto:voters@harrisvotes.com
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第 5 節。 郵寄提前投票應根據 Texas 州選舉法的適用規定進行。Harris 縣選舉管理員 Isabel 

Longoria 地址 P.O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148 應為提前投票書記員的郵寄地

址，本市選票申請和郵寄投票選票也寄往此地址。 
 

第 6 節。 根據 Texas 州選舉法按照提前投票程序處理的所有提前投票和其他選票應提交給 Harris 縣

書記辦公室的提前投票選票委員會。提前投票須在中央點票站點算。提前投票選票委員會應

根據選舉法的適用規定進行。 
 

第 7 節。 Hart InterCivic's Verity Duo System 將用於選舉中。本系統將用於所有親自出席提前投

票以及選舉日的所有選區投票。Harris 縣選舉管理員將任命一名程序員，他將為自動製表

設備準備一個程序。應為提前投票和選舉日提供充足的投票設備。   
 

第 8 節。 Harris 縣委員法院將任命提前投票選票委員會、中央點票站首席法官、中央點票站製表主

管和中央點票站經理。 
 

第 9 節。 選舉將根據 Humble 市憲章和條例以及 Texas 州法律的規定進行。 
 

第 10 節。 選舉通知，包括西班牙文、越南文和中文譯文，將在 2022 年 4 月 7 日或之後和 2022 年 4 月

27日或之前在 Humble出版的報紙上至少發布一次，並將在 2022年 4月 1日或之前在市政廳

的公告欄上張貼。 
 

第 11 節。 根據 Texas州選舉法的要求，Harris選舉管理員將於 2022年 4月 25日或之前向選舉主審法

官和候補法官提交一份選舉令。 
 

第 12 節。 將根據 Texas 州選舉法第 127 章的 D 小節對自動製表設備進行測試並發出通知。 
 

第 13 節。 如果本法令的任何部分被有管轄權的法院裁定為無效，則本法令的其餘條文應繼續完全有效。 
 

第 14 條。 本法令經通過後立即生效。 
 

於 2022 年 2 月 10 日獲通過，批准及採納。 
 

      批准人： 

 

            

      Norman Funderburk  

      市長 

見證： 

 

__________________________________ 

Maria Jackson 

市秘書 



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #7 

Reunión del concejo 
10 de febrero de 2022 

Punto del orden del día n.º 7 

Họp Hội đồng 
ngày 10 tháng Hai, 2022 

Mục chương trình nghị sự # 7 

理事會會議 

2022年2月10日，週四 
議程項目#7 

Ordinance No. 22-918, an ordinance ordering a 
Special Election to be held on May 7, 2022 

Ordenanza Nro. 22-918, una ordenanza que ordena 
una Elección Especial que se celebrará el 7 de mayo 

de 2022 

Sắc lệnh Số 22-918, một sắc lệnh yêu cầu tổ chức Cuộc 
Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 7 tháng Năm, 2022 

關於批准第22-918號法令的陳述、可能的行動和討論，該法令命

令於2022年5月7日舉行特別選舉 
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CITY OF HUMBLE 
 

ORDINANCE NO. 22-918 
 
AN ORDINANCE OF THE CITY OF HUMBLE, TEXAS, ORDERING A SPECIAL 
ELECTION TO BE HELD ON MAY 7, 2022, FOR THE PURPOSE OF SUBMITTING TO 
THE QUALIFIED VOTERS NINE PROPOSITIONS TO AMEND THE CITY OF 
HUMBLE’S HOME RULE CHARTER REGARDING: (1) THE POWERS AND DUTIES OF 
THE CITY MANAGER; (2) COUNCIL’S POWER TO SET OFFICER COMPENSATION 
AND IMPROVE NEIGHBORHOODS; (3) THE REARRANGEMENT, NUMBERING AND 
REVIEW OF THE CITY CHARTER; (4) THE CITY’S AUDIT REPORT, BUDGET 
HEARINGS, AND CITY CONTRACTS; (5) THE CONDUCT OF ELECTIONS AND 
QUALIFICATIONS FOR CITY COUNCIL; (6) NOTICE REQUIREMENTS FOR 
LAWSUITS AGAINST THE CITY AND ACTIONS BY THE CITY, (7) OFFICIAL’S 
CONFLICTS OF INTEREST; (8) THE ELIMINATION OF OUTDATED AND 
UNNECESSARY CHARTER PROVISIONS; AND (9) MISSPELLINGS AND OTHER 
NONSUBSTANTIVE CHANGES; PROVIDING AN ESTIMATE OF THE ANTICIPATED 
FISCAL IMPACT OF THE PROPOSED AMENDMENTS, IF ADOPTED; ESTABLISHING 
PROCEDURES FOR CONDUCTING THE ELECTION; AND PROVIDING AN 
EFFECTIVE DATE. 

 
*  *  *  *  *  * 

 
WHEREAS, in December 1970, the voters of the City of Humble approved the adoption of a home 
rule charter in accordance with the laws and constitution of the State of Texas; and 
 
WHEREAS, the voters subsequently voted to amend the Charter by elections held in April 1978, 
April 1982, January 1987, May 1992, May 1996, and May 2000, and no election to consider a Charter 
amendment has been held in the two years preceding May 7, 2022; and   
 
WHEREAS, after considering the recommendations of a charter review commission appointed by 
Council, the City Council on its own motion desires to submit proposed charter amendments to the 
City’s qualified voters for their approval at the City’s next general election;  
 
WHEREAS, the City of Humble lies completely within the boundaries of Harris County, and the 
City Council approves conducting the special election as part of a joint election with Harris County 
in accordance with Chapter 271 of the Texas Election Code; and  
 
WHEREAS, the City Council finds that the Charter amendments, if adopted, would have no 
signification fiscal impact on, or implication to, the City; however, the Charter Amendment providing 
that Council may set the compensation of officers (Proposition (A), Amending Article II Related to 
Officer Compensation and Improvement of Neighborhoods) may provide the legal basis for an 
appropriation of funds in the future;  NOW THEREFORE, 
 
BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF HUMBLE, TEXAS; 
 
Section 1.  Findings.  The facts and matters contained in the preamble are hereby found to be true 
and correct and are incorporated herein and made a part hereof for all purposes. 
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Section 2. Special Election Ordered.  In accordance with the general laws and the Constitution of 
the State of Texas, a special election is hereby called and ordered for Saturday, May 7, 2022, for the 
purpose of submitting to the qualified voters of the city for their approval or disapproval proposed 
amendments to the Charter.  The special election shall be held concurrently with the City’s general 
municipal election on May 7, 2022.  The proposed amendments to the City Charter are set forth below.  
 
Section 3.  Proposed Amendments; Notice.  In accordance with Section 9.004(c) of the Texas Local 
Government Code, the City Secretary is directed to public notice of the election in a newspaper of 
general circulation published in the City.  The notice shall 1) include a substantial copy of the 
proposed amendments, and 2) the estimate of the anticipated fiscal impact to the municipality if the 
proposed amendments are approved at the election.  The notice shall be published on the same day 
in each of two successive weeks, with the first publication occurring before the 14th day before the 
date of the election. In the election, the registered voters of the City shall decide by voting “Yes” or 
“No” whether they are in favor of the following propositions:  

 
Proposition A 

SHALL ARTICLES I, II, III, V, AND VIII OF THE CITY OF HUMBLE 
CHARTER BE AMENDED TO CLARIFY AND DEFINE THE POWERS AND 
DUTIES OF THE CITY MANAGER AND THE CITY MANAGER’S 
RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL, THE MAYOR, AND CITY ATTORNEY? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article I, Section 3 of the Charter shall be amended 
to read: 
 
“Section 3. - Form of government.  
The municipal government provided by this Charter shall be known as the “council-manager” form 
of government. Pursuant to the provisions of, and subject only to the limitations imposed by, the 
Constitution and laws of the State of Texas and by this Charter, all powers of the city shall be 
vested in an elected city council, which shall enact ordinances, adopt budgets, determine policies, 
and appoint the city manager, who shall execute the laws and administer the government of the 
city. All powers of the city shall be exercised in the manner prescribed by this Charter, or if the 
manner be not prescribed, in such manner as may be prescribed by ordinance or state law.” 
 
Article II, Sections 1 and 8 shall be amended to read: 
 
“Section 1. - City council.  
The municipal government of the city shall be composed of a mayor and five councilmembers that 
shall be elected from the city at large by the qualified electors of the city.” 
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“Section 8. - The mayor.  
The mayor shall preside at meetings of the city council and shall be entitled to vote on all matters 
considered by the council, but shall have no regular administrative duties. The mayor shall exercise 
such other powers and perform such other duties as are or may be conferred and imposed by this 
charter and the ordinances of the city. The mayor shall be recognized as the head of the city 
government for all ceremonial purposes, and by the government for purposes of military law. In 
times of public danger or emergency, the mayor may declare a local state of disaster and issue such 
other orders and take such other actions necessary to maintain order and enforce the law. When 
authorized by the city council, the mayor shall sign official documents, such as ordinances, 
resolutions, conveyances, grant agreements, official plats, contracts and bonds.” 
 
Article II shall also be amended by adding sections that shall read: 
 
“Section 8-19. The Mayor pro tem.   
If a vacancy occurs in the office of mayor or in the case of the mayor's absence or disability, the 
mayor pro tem shall act as mayor until a successor is elected or appointed and has qualified. At 
the first meeting of each new council, or as soon thereafter as practicable, one of the 
councilmembers shall be elected mayor pro tempore, who shall hold such office one year. In case 
of the failure, inability or refusal of the mayor to act, the mayor pro tempore shall perform the 
duties of mayor. When serving as the presiding officer at city council meetings, the mayor pro 
tempore shall have the same rights and privileges as provided for the mayor in this charter. In the 
case of absence from the city or the failure, inability or refusal of both the mayor and mayor pro 
tempore to perform the duties of mayor, the city council may, at a council meeting, by a vote of 
three affirmative votes, elect an acting mayor pro tempore, who shall serve as mayor with all the 
power and privileges of mayor until either the mayor or mayor pro tempore shall resume the duties 
of such office.”  

 
“Section 9-1. - Appointment of city manager. 
(1) Appointment of city manager.  The council shall appoint an officer of the city who shall have 
the title city manager, and who shall have the powers and perform the duties in this charter 
provided.  The city manager shall be an at-will employee and shall be appointed for an indefinite 
term.  No council member shall receive such appointment during the term from which the 
councilmember is elected, nor within one year after the expiration of that term.   
(2)  Acting city manager.  By letter filed with the city secretary, the city manager may designate, 
subject to council approval, a qualified city administrative officer to be acting city manager during 
the city manager’s temporary absences or disabilities. The council may revoke such designation at 
any time and appoint another person acting city manager to serve during such times; and if the city 
manager fails to make such designation, the council may appoint an acting city manager to serve 
during such times. The council may remove an acting city manager at any time.” 
 
“Section 9-2:  The city manager’s powers and duties. 
The city manager shall be the chief executive officer and the head of the administrative branch of 
the city government. The city manager shall be responsible to the council for the proper 
administration of all affairs of the city. To that end, the city manager shall have power and shall 
be required to: 
(1) Appoint and, when necessary for the good of the service, remove all officers and employees of 
the city except as otherwise provided by this charter and except as the city manager may authorize 
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the head of a department to appoint and remove subordinates in such department. 
(2) Prepare the budget annually and submit it to the council and be responsible for its 
administration after adoption. 
(3) Prepare and submit to the council as of the end of the fiscal year a complete report on the 
finances and administrative activities of the city for the preceding year. 
(4) Attend council meetings and keep the council advised of the financial condition and future 
needs of the city and make such recommendations as may seem to the city manager desirable.  
(5) Enforce the charter and ordinances; 
(6) Control the work of all departments created by the charter and ordinances; 
(7) Execute documents as the executive for the city; 
(8) Conduct investigations as deemed necessary, or as directed by council; and 
(9) Perform such other duties as may be prescribed by this charter or required of the city manager 
by the council, not inconsistent with this charter.” 
 
“Section 9-3.  Other officers of the city. 
Other officers of the city shall be the city secretary, city attorney, and judge of the municipal court, 
who shall be appointed by the city manager with approval of the city council.” 
 
“Section 10-1. City attorney. 
The city attorney shall be the legal advisor of and attorney and counsel for the city and all officers 
and departments thereof.” 
 
“Section 10-2.  Municipal court; appointment of municipal judge. 
(1) The judge of the municipal court shall serve a term of two years concurrent with that of the 
mayor. The judge may be removed for incompetency, misconduct, or malfeasance. The judge shall 
receive such compensation as may be fixed by the council from time to time. The judge shall be 
the judge of the municipal court which shall have the jurisdiction and shall be conducted in the 
manner prescribed and authorized by law.  
(2) The city manager shall appoint the clerk and deputy clerks of the municipal court who shall 
have the power to administer oaths, affidavits, make certificates, affix the seal of the municipal 
court, and perform all acts usual and necessary by the clerks of the court, in conducting the business 
thereof, including but not limited to, the keeping of the records and accounts of the municipal 
court. 
(3)  All fines, special expenses and penalties imposed by the municipal court shall be paid into the 
city treasury for the use and benefit of the city, as may be consistent with the present and future 
state laws.” 

 
“Section 11-1.   Administrative departments. 
There are hereby created the following administrative departments: finance, police, fire and public 
works.  The city council may, upon the advice of the city manager, consolidate into one department 
no more than two of the departments hereby established; and by ordinance may create, change, 
and abolish offices, departments or agencies other than the offices, departments and agencies 
established by this Charter.” 
 
“Section 11-2.  Directors. 
At the head of each administrative department there shall be a director, appointed by the city 
manager with the approval of city council, who shall have supervision and control of the 
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department subject to the city manager.  Two or more departments may be headed by the same 
individual; the city manager may head one or more departments, and directors of departments may 
also serve as chiefs of divisions.” 
 
“Section 11-3.  Departmental divisions. 
The work of each administrative department may be distributed among the divisions thereof 
subject to approval of the city manager.” 
 
“Section 11-4. No interference with administration. 
Neither the city council nor any of its members shall direct the appointment or removal of any 
person from office by the city manager or by and of the city manager’s subordinates.  Except for 
the purpose of inquiry in accordance with this Charter, the city council and its members shall deal 
with the administrative service solely through the city manager, and neither the city council nor 
any member thereof shall give orders to any of the subordinates of the city manager, either publicly 
or privately.” 
 
Article III, The Budget, Sections 2 and 7 shall be amended to read: 
 
“Section 2. - Preparation and submission of budget.  
The city manager, at least sixty (60) days prior to the beginning of each budget year, shall submit 
to the council a proposed budget. The budget shall provide a complete financial plan for the fiscal 
year. It shall contain an itemization of proposed expenditures and estimated revenues of the city, 
together with the appropriation ordinance and the tax levy ordinance.” 
 
“Section 7. - Date of final adoption; effective; filing.  
Upon final adoption, the budget shall be in effect for the fiscal year. A copy of the budget, as 
finally adopted, shall be filed with the city secretary and certified by the city secretary as being a 
correct copy thereof.” 
 
Article IV, Section 4 shall be amended to read: 
 
“Section 4. - Disbursement of funds.  
All checks, vouchers or warrants for the withdrawal of money from the city depository shall 
be signed by the city manager, or a person authorized by the city manager, and countersigned 
by the mayor. In the absence of the mayor, checks may be countersigned by the mayor pro 
tem.” 
 
And, Article VIII, Section 3 (removal of appointed officer) shall be deleted. 
 

Proposition B 
SHALL ARTICLE II, SECTIONS 7 AND  9 OF THE CITY OF HUMBLE 
CHARTER BE AMENDED TO AUTHORIZE CITY COUNCIL TO SET 
COMPENSATION OF ELECTED AND APPOINTED OFFICERS AND TO 
ADOPT AND CARRY OUT PLANS FOR THE IMPROVEMENT OF 
NEIGHBORHOODS AS PERMITTED BY STATE LAW? 

[ ] YES 
[ ] NO 
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In the event of the approval of this proposition, Article II, Section 7 and Section 9, subsections (4) – 
(9) of the Charter shall be amended to read: 
 
“Section 7. - Meetings and compensation of mayor and councilmembers.  
The city council shall hold at least one regular monthly meeting and the mayor or three 
councilmembers may call as many special meetings as may be necessary to attend to the municipal 
business. Each councilmember and the mayor shall receive for their services a salary as established 
by ordinance. An officer’s compensation set under this section may not change during the term for 
which the officer is elected or appointed. In addition, members of the city council may be 
reimbursed for actual expenses incurred in the performance of their official duties with the 
approval of the city council at a regular meeting.” 
 
“Section 9. - Powers.”  …. 
“(4) Approve or provide for approval of subdivision plats. 
(5) Adopt and modify the official map of the city. 
(6) May provide for the establishment and designation of fire limits and to prescribe the character 
of buildings or structures or improvements to be erected therein, and to provide for the erection of 
fireproof buildings within certain limits, and to provide for the condemnation of dangerous 
structures or buildings or dilapidated buildings calculated to increase the fire hazard, and the 
manner of their removal or destruction. 
(8) Adopt, modify, and carry out plans for the clearance of slum districts and rehabilitation of 
blighted areas. 
(9) Adopt, modify and carry out plans for the replanning, improvement and redevelopment of 
neighborhoods and for the replanning, reconstruction or redevelopment of any area or district 
which may have been destroyed in whole or in part by disaster.” 
 

Proposition C 
SHALL ARTICLE VIII SECTIONS 7 AND 14 OF THE CITY OF HUMBLE 
CHARTER BE AMENDED TO AUTHORIZE CITY COUNCIL TO 
REARRANGE AND RENUMBER PROVISIONS IN THE CHARTER BY 
ORDINANCE AND REQUIRE THE PERIODIC REVIEW OF THE CHARTER 
BY A CHARTER COMMISSION? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article VIII, Sections 7 and 14 of the Charter shall be 
amended to read: 
 
“Section 7. - Rearrangement and renumbering. 
The city council shall have the power, by ordinance, to renumber and rearrange all articles, 
sections, subsections, paragraphs, and subparagraphs of the Charter or any amendments thereto, 
as it shall deem appropriate.” 
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“Section 14.  Charter review commission 
At least every ten (10) years, the city council shall appoint a charter review commission of citizens 
of the city to inquire into the operation of the city government under the charter provisions and 
determine whether any such provisions require revision, and to report its findings and present its 
proposed amendments, if any, to the city council.” 
 

Proposition D 
SHALL ARTICLE II, SECTION 14, ARTICLE III, SECTION 4 AND ARTICLE 
V, SECTIONS  2 AND 3 OF THE CITY OF HUMBLE CHARTER BE AMENDED 
TO PERMIT THE AUDIT REPORT, BUDGET HEARINGS AND NOTICES, 
AND CITY CONTRACTS TO BE ADOPTED AND MADE AS REQUIRED BY 
STATE LAW AND CITY COUNCIL POLICIES? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article II, Section 14 of the Charter shall be amended 
to read: 
 
“Section 14. - Independent audit.  
Prior to the end of each fiscal year, the council shall designate a certified public accountant, who 
is licensed by the State of Texas, to make an independent audit of accounts and other evidences of 
financial transactions of the city government and submit a report to the council within one hundred 
eighty (180) days from the closing date of the city's fiscal year.” 
 
Article III, The Budget, Section 4 shall be deleted and Section 5 shall be amended to read: 
 
“Section 5. - Public hearing on budget.  
The council shall hold a public hearing on the budget as submitted, at which all interested persons 
shall be given an opportunity to be heard, for or against the estimates or any item thereof.” 
 
And, Article V, Financial Policies, Sections 2 and 3 shall be amended to read: 
 
“Section 2. - Purchase procedure.  
All contracts and purchases shall be made in compliance with applicable state statutes and the 
city’s purchasing policies approved by city council. 
 
Section 3. - Contracts for city improvements.  
No contract shall be awarded for a city improvement except in accordance with applicable state 
statutes.” 
 

Proposition E 
SHALL ARTICLES II, V, AND VII OF THE CITY OF HUMBLE CHARTER BE 
AMENDED TO MAKE THE CHARTER CONSISTENT WITH STATE AND 
FEDERAL LAW REGARDING THE CONDUCT OF ELECTIONS AND 
QUALIFICATIONS FOR CITY COUNCIL? 

[ ] YES 
[ ] NO 
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In the event of the approval of this proposition, Article II, Sections 4 and 5 of the Charter shall be 
amended to read: 
 
“Section 4. - Conduct of elections.  
All city elections shall be governed, except as otherwise provided by the charter, by the laws of 
the State of Texas governing general and municipal elections, so far as the same may be applicable 
thereto; and in the event there should be any failure of the general laws of or this charter to provide 
for some feature of the city elections, then the council shall have the power to provide for such 
deficiency, and no informalities in conducting a city election shall invalidate the same, if it be 
conducted fairly and in substantial compliance with the general laws, where applicable, and the 
charter and ordinances of the city. The city council shall be the judge of the election and 
qualification of its own members, subject to judicial review in the case of contests.  
 
Returns of all elections shall be made by the election officers to the city council in accordance with 
State law, after which time the council shall canvass and declare the results of the election as the 
first item of business. Newly elected officers may enter upon their duties immediately thereafter 
upon qualifying for office. If any officer fails to qualify within thirty (30) days after their election, 
their office shall be deemed vacant and such vacancy filled in accordance with the provisions of 
this charter for filling vacancies in office.  
 
Section 5. - Qualifications for city council.  
The mayor and each councilmember shall be at least eighteen (18) years of age and shall be a 
qualified and registered voter of the City of Humble for a period of at least one year immediately 
prior to the election. The mayor and councilmembers shall not hold any other elected public office. 
Failure of a member of the city council to maintain the residency requirement shall result in such 
office being automatically vacated.” 
 
And, Article VII, Section 5 shall be amended to read: 
 
“Section 5. - Consideration by council.  
When the council receives a certified initiative or referendum petition, it shall proceed at once to 
consider such petition and take final action thereon not later than sixty (60) days thereafter. If the 
council fails to pass the ordinance proposed by the initiative petition, or if the council fails to repeal 
the ordinance specified in the referendum petition, then a proposed or a referred ordinance shall 
be submitted to the qualified electors of the city at the next uniform election date. Ordinances 
submitted to a vote in accordance with the initiative and referendum provisions of this charter shall 
contain the following propositions:  
"For the ordinance"; and  
"Against the ordinance".  
Said proposition shall be adopted by a majority vote of the electors voting therein.” 
 

Proposition F 
SHALL ARTICLE 1, SECTION 5 AND ARTICLE II, SECTION 13 OF THE 
CITY OF HUMBLE CHARTER BE AMENDED TO INCREASE THE NOTICE 
PERIOD FOR PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY 
LAWSUITS AGAINST THE CITY AND AUTHORIZE CITY COUNCIL TO 
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GIVE NOTICE BY POSTING AT CITY HALL AND ON THE CITY’S 
INTERNET WEBSITE? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article I, Section 5 of the Charter shall be amended 
to read: 
 
“Section 5. - Special provisions for damage suits.  
Before the city shall be liable to damage claim or suit for personal injury or damage to property 
the person who is injured or whose property is damaged or someone in their behalf shall give the 
city manager notice in writing within six (6) months after the occurring of the alleged injury or 
damage stating specifically in such notice when, where and how the injury or damage was 
sustained and setting forth the extent of the injury or damage as accurately as possible, and giving 
the names and addresses of all witnesses upon whose testimony such person is relying to establish 
the injury or damage. No action at law for damage shall be brought against the city for personal 
injury or damage to property prior to the expiration of sixty (60) days after the notice hereinbefore 
described has been filed with the city manager. After the expiration of the sixty (60) days, the 
complainant may then have two years from the date of the alleged injury or damage in which to 
bring an action of law.”  
 
And, Article II, Section 13 shall be amended to read: 
 
“Section 13. - Procedure for passage of ordinances.  
Every ordinance shall be introduced in written form and, upon passage, shall take effect at the time 
indicated therein; provided that any ordinance imposing a penalty, fine or forfeiture for a violation 
of its provisions shall become effective not less than ten days from the date of its passage. Except 
as required by state law, the city secretary shall give notice of the passage of every ordinance 
imposing a penalty, fine or forfeiture for a violation of the provisions thereof, by causing the 
caption or title, including the penalty, of any such ordinance to be published (i) in the official 
newspaper in the City of Humble at least once within ten days after the passage of said ordinance, 
or (ii) by posting on the municipal bulletin board at City Hall and on the City’s internet website 
continuously for twenty (20) days after passage. The city secretary shall note on every ordinance, 
which is required to be published, the fact that same has been published as required by the charter, 
and the date of such publication; provided that the provisions of this section shall not apply to the 
correction, amendment, revision and modification of the ordinances of the city for publication in 
book or pamphlet form. It shall not be necessary to the validity of any ordinance that it shall be 
read more than one time or considered at more than one session of the council. Every ordinance 
shall be authenticated by the signature of the mayor and city secretary and shall be systematically 
recorded in an ordinance book in a manner approved by the council. It shall only be necessary to 
record the caption or title of ordinances in the minutes of journal of council meetings. The council 
shall have power to cause the ordinances of the city to be corrected, amended, revised, codified 
and printed in code form as often as the council deems advisable, and such printed code, when 
adopted by the council, shall be in full force and effect without the necessity of publishing the 
same or any part thereof in a newspaper. Such printed code shall be admitted in evidence in all 
courts and places without further proof. Except as otherwise provided by law or this Charter, any 
requirement of the city council, or any board, department or officer of the city, to provide notice 
with respect to any real or personal property, act, event, hearing or other occurrence, by 
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advertisement or notice, publication of such advertisement or notice on the municipal bulletin 
board and on the city’s internet website continuously for at least seventy-two hours (72) shall be 
sufficient public notice.” 
 

Proposition G 
SHALL ARTICLE VIII, SECTION 5 OF THE CITY OF HUMBLE CHARTER 
BE AMENDED TO PROHIBIT CITY OFFICERS OR EMPLOYEES FROM 
PARTICIPATING IN A VOTE OR DECISION IN WHICH THE INDIVIDUAL 
HAS A SUBSTANTIAL INTEREST AS PROVIDED BY STATE LAW? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article VIII, Section 5 of the Charter shall be amended 
to read: 
 
“Section 5. - Personal interest. No officer or employee of the city shall participate in a vote or 
decision on any matter involving a business entity or real property in which the official or 
employee has a substantial interest as provided by state law.” 
 

Proposition H 
SHALL ARTICLE I, SECTIONS 2, 4, 8, 9, AND 10, ARTICLE V, SECTION 1, 
AND ARTICLE VIII, SECTIONS 11 AND 14 THE CITY OF HUMBLE 
CHARTER BE DELETED OR AMENDED TO ELIMINATE OUTDATED AND 
UNNECESSARY PROVISIONS? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article I, Sections 2 and 9 of the Charter shall be 
deleted, and Article I, Sections 4 and 8 shall be amended to read: 
 
“Section 4. - Powers of the city.  
The city shall have all the powers granted to municipal corporations and to cities by the 
Constitution and laws of the State of Texas, together with all the implied powers necessary to carry 
into execution all the powers granted. The city may acquire property within or without its corporate 
limits for any city purpose in fee-simple or any lesser interest or estate by purchase, gift, devise, 
lease or condemnation and may sell, lease, mortgage, hold, manage and control such property as 
its interest may require; and, except as prohibited by the constitution and statutes of this state or 
restricted by this Charter, the city shall and may exercise all municipal powers, functions, rights, 
privileges and immunities of every name and nature whatsoever. The city may use a corporate 
seal; may be sued and may sue; may contract and be contracted with; may implead and be 
impleaded in all courts and places and in all matters whatever; may cooperate with the government 
of the State of Texas or any agency thereof, or [with] any political subdivision of the State of Texas 
to accomplish any lawful purpose for the advancement of the interest, welfare, health, morals, 
comfort, safety and convenience of the city and its inhabitants; and may pass such ordinance as 
may be expedient for maintaining the peace, welfare of the city and for the performance of the 
functions thereof. The enumeration of particular powers by this Charter shall not be deemed to be 
exclusive and in addition to the powers enumerated therein or implied thereby or appropriate to 
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the exercise of such powers it is intended that the City of Humble shall have and may exercise all 
powers of local self-government and all powers not expressly prohibited by the constitution and 
laws of the State of Texas.”  
 
“Section 8. - Street improvements.  
The City of Humble shall have exclusive dominion, control and jurisdiction in, upon, over and 
under the public streets, avenues and alleys of the city, and may provide for the improvement 
thereof of paving, repaving, raising, draining or otherwise. Such exclusive dominion, control and 
jurisdiction shall include, but not be limited to, the right to regulate, locate, relocate, remove or 
prohibit the location of all utility pipes, lines wires or other property.” 
 
And, Article V, Section 1 shall be amended to read: 
 
“Section 1. - Sale of city property; procedure for.  
All sales of city property shall comply with applicable notice and bidding procedures of state law. 
The city council shall have the power to reject all bids and repeat required procedures when it 
deems it appropriate to do so.” 
 
And, Article VIII, Section 11 shall be deleted. 
 

Proposition I 
SHALL ARTICLES I, II, V, VII, AND VIII OF THE CITY OF HUMBLE 
CHARTER BE AMENDED TO CORRECT MISSPELLINGS AND MAKE 
OTHER NONSUBSTANTIVE CHANGES TO UPDATE LANGUAGE TO 
CURRENT USAGE? 

[ ] YES 
[ ] NO 

 
In the event of the approval of this proposition, Article I, Sections 7, 12, and 13 of the Charter be 
amended to read: 
 
“Section 7. - Street powers.  
The City of Humble shall have the power to lay out, establish, name, open, alter, widen, narrow, 
straighten, change, lower, extend, grade, vacate, abandon, discontinue, abolish, close, care for, 
pave, supervise, maintain and improve streets, alleys, sidewalks, parks, squares, public places and 
bridges; and regulate the use thereof and require the removal of all obstructions and encroachment 
of every nature or character from streets, sidewalks, alleys and other public property or places.”  
 
“Section 12. - Garbage disposal.  
The city council may by ordinance adopt and prescribe rules and regulations for the handling and 
disposition of all garbage, trash and rubbish within the city of Humble and may fix charges and 
compensation to be charged for the removal of garbage, trash, and rubbish, and may provide rules 
and regulations of for the collection thereof.  
 
Section 13. - Nuisances, etc.  
The city shall have the power to define nuisances and prohibit the same within the city and outside 
the city limits for a distance of five thousand (5,000) feet; to have power to police all parks or 
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grounds, speedways, or boulevards owned by said city and lying outside of said city, to prohibit 
the pollution of any stream, drain or tributaries, thereof, which may constitute the source of water 
supply of any city and to provide for policing the same as well as to provide for the protection of 
any watersheds and the policing of same, to inspect dairies, slaughter pens, and slaughterhouses 
inside and outside the limits of the city, from which meat or milk is furnished to the inhabitants of 
the city.” 
 
Article II, Section 2 shall be amended to read: 
 
“Section 2. - Municipal elections.  
Elections for the mayor and members of city council shall be held on dates prescribed by the Texas 
Election Code. An elected officer may be a candidate for reelection to the office they then hold, 
but otherwise no person may be a candidate for mayor or councilmember who is then either an 
elected or appointed officer, employee, or agent of the City of Humble. Candidates for city council 
shall run for Place No. One, Place No. Two, Place No. Three, Place No. Four, Place No. Five or 
for mayor, as the case may be.  
 
At any regular or special election held for such purpose, the candidate who shall have received the 
majority of votes cast for the office or place for which they are a candidate shall be declared 
elected; provided, however, tie votes shall be determined as provided by the Texas Election Code.” 
 
Article V, Section 5 shall be amended to read: 
 
“Section 5. - Borrowing in anticipation of property taxes.  
In any budget year, in anticipation of the collection of the property tax for such year, whether 
levied or to be levied in such year, the council may by resolution authorize the borrowing of money 
by the issuance of negotiable notes of the city, each of which shall be designated "tax anticipation 
note for the year 20-___," (stating the budget year). Such notes shall mature and be payable not 
later than the end of the fiscal year in which the original notes shall have been issued.” 
 
Article VII, Sections 3, 6 and 7 shall be amended to read: 
 
“Section 3. - Form of petitions; committee or petitioners.  
Initiative petition papers shall contain the full text of the proposed ordinance. The signatures to 
initiative or referendum petitions need not all be appended to one paper. Each signer of any petition 
paper shall sign their name in ink or indelible pencil and shall indicate after their name their place 
of residence by street and number, or other description sufficient to identify the place.”  
 
“Section 6. - Recall procedure.  
(1)  The mayor or any member of the city council may be removed from office by recall. Any 
elector of the city shall make and file with the city secretary an affidavit containing the name or 
names of the officer or officers whose removal is sought and a statement of the grounds for 
removal. The city secretary shall thereupon deliver an adequate number of blank copies of the 
recall petition for use in demanding such removal. The recall petition must be returned and filed 
with the city secretary within thirty (30) days after the filing of the aforementioned affidavit, and 
it must be signed by a majority of the then qualified voters of the city.  
(2)   No recall petition shall be filed against the mayor or any city councilperson within six months 
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after the officer takes office or more often than once every six months thereafter.  
(3)  Should the city council fail or refuse to order any election provided in this article, then it shall 
be the duty of any district judge of Harris County, Texas, upon proper application being made, to 
order such elections and to enforce the carrying into effect of the provisions of this article. 
 
Section 7. - Recall election.  
The city secretary shall at once examine the recall petition and if it is found to be sufficient and in 
compliance with provisions of this charter, the city secretary shall within five days submit it to the 
city council with a certificate to that effect and notify the officer or officers sought to be recalled 
of such action. If each officer whose removal is sought does not resign within five days after such 
notice, the city council shall thereupon order and fix a date for holding a recall election to be held 
not less than twenty (20) nor more than thirty (30) days after the petition was presented to the city 
council. The ballots used at such recall elections shall contain the following questions:  
"Shall (name of person) be removed from office (name of office) by recall?"  
Immediately following such question there shall be printed the following propositions:  
"For the recall of (name of person)"; and  
"Against the recall of (name of person)."  
 
If a majority of the votes cast at such recall election are against the recall of the officer, the officer 
shall continue in office. If a majority of the votes at such election are for the recall of the officer, 
the officer shall be deemed removed from office and the vacancy filled by the city council as in 
other vacancies.” 
 
And, Article VIII, Sections 1 and 2 shall be amended to read: 
 
“Section 1. - Publicity of records.  
All records and accounts of every office, department or agency of the city shall be open to 
inspection by any citizen, at all reasonable times and under reasonable regulations established by 
the council in accordance with the Texas Public Information Act, Texas Government Code Chapter 
551.  
 
Section 2. - Oath of office.  
All officers of the city, whether elected or appointed, shall qualify by taking the oath described by 
the constitution of this state and by executing such bond as may be required under the provisions 
of this charter and the ordinances and resolutions of the city council.” 
 
Section 4. Ballot Language; Ballots and Printed Materials. Each respective Proposition as 
detailed in Section 3 above, shall appear on the ballot of this election in the form for the Proposition 
shown in Section 3. The ballots used for the election shall comply with the Texas Election Code and 
be in the form provided by the city to the Harris County Election Officer (the “Election Officer”) for 
use on the voting devices and ballots used by Harris County.  The official ballots, together with such 
other election materials as are required by the Texas Election shall be printed in English, Spanish, 
Vietnamese, and Chinese languages, and shall contain such provisions, markings and language as 
required by law. 
 
Section 5.  Joint Election.  The City agrees to conduct a joint election with the political subdivisions 
designated by the Elections Officer, provided that such political subdivisions hold an election on May 
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7, 2022 in all or part of the same territory as the city.  The joint election for political subdivisions in 
Harris County will be conducted in accordance with state law, this ordinance, and the contract for 
election services with Harris County (“Election Services Contract”), “Exhibit A” which is hereby 
approved and the Mayor is authorized to execute. The City Secretary is hereby authorized and directed 
to provide a copy of this Ordinance to each judge as written notice of the appointment as required by 
the Texas Election Code.  Harris County is empowered to appoint replacement judges, should the 
presiding and/or alternate election judge be unavailable for the election. 
 
Section 6.  Notice of Election.  In addition to the notice required by Section 3 above, the City 
Secretary is also hereby directed to provide notice of this election in accordance with the provisions 
of the Texas Election Code and returns of such notice shall be made as provided for in said Election 
Code.  The Mayor shall issue all necessary orders and writs for such election, and returns of such 
election shall be made to the City Secretary immediately after the closing of the polls. 
 
Section 7. Savings Provision.  In the event any clause, phrase, provision, sentence, or part of this 
Ordinance or the application of the same to any person or circumstance shall for any reason be 
adjudged invalid or held unconstitutional by a court of competent jurisdiction, it shall not affect, 
impair, or invalidate this Ordinance as a whole or any part or provision hereof other than the part 
declared to be invalid or unconstitutional; and the City Council of the City of Humble, Texas, 
declares that it would have passed each and every part of the same notwithstanding the omission 
of any such part thus declared to be invalid or unconstitutional, whether there be one or more parts. 

 
PASSED, APPROVED, AND ADOPTED this 10th day of February, 2022. 

 
 
 
       ___________________________________ 
       Norman Funderburk 
       Mayor 
 
ATTEST:       
 
 
________________________________ 
Maria Jackson 
City Secretary 
 



Exhibit A 
 

forthcoming 



 
1 

 

CIUDAD DE HUMBLE 
 

ORDENANZA NRO. 22-918 
 
UNA ORDENANZA DE LA CIUDAD DE HUMBLE, TEXAS, QUE ORDENA UNA 
ELECCIÓN ESPECIAL QUE SE CELEBRARÁ EL 7 DE MAYO DE 2022 PARA EL 
PROPÓSITO DE PRESENTARLES A LOS VOTANTES HABILITADOS NUEVE 
PROPOSICIONES PARA ENMENDAR LA CARTA ORGÁNICA DE GOBIERNO 
AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE HUMBLE, RESPECTO DE: (1) LAS FACULTADES 
Y OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD; (2) LA FACULTAD DEL 
CONSEJO PARA FIJAR LA REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MEJORAR 
LOS BARRIOS; (3) LA NUEVA ORGANIZACIÓN, NUMERACIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD; (4) EL INFORME DE AUDITORÍA DE LA 
CIUDAD, AUDIENCIAS SOBRE EL PRESUPUESTO Y CONTRATOS DE LA CIUDAD; 
(5) LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES Y LOS REQUISITOS PARA LOS 
CARGOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL; (6) LOS REQUISITOS DE AVISO DE 
DEMANDAS EN CONTRA DE LA CIUDAD Y MEDIDAS DE LA CIUDAD; (7) 
CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS FUNCIONARIOS; (8) LA ELIMINACIÓN DE 
DISPOSICIONES ANTICUADAS E INNECESARIAS DE LA CARTA ORGÁNICA; Y (9) 
ERRORES DE ORTOGRAFÍA Y OTROS CAMBIOS NO SUSTANCIALES; QUE 
DISPONE UN ESTIMADO DEL IMPACTO FISCAL PREVISTO DE LAS ENMIENDAS 
PROPUESTAS, EN CASO DE ADOPTARSE; QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTOS 
PARA CELEBRAR LA ELECCIÓN; Y QUE DISPONE UNA FECHA DE ENTRADA EN 
VIGENCIA. 

 
*  *  *  *  *  * 

 
EN VISTA DE QUE, en diciembre de 1970, los votantes de la Ciudad de Humble aprobaron la 
adopción de una carta orgánica de gobierno autónomo en conformidad con las leyes y la 
constitución del Estado de Texas; y 
 
EN VISTA DE QUE posteriormente los votantes votaron para enmendar la Carta Orgánica en 
elecciones celebradas en abril de 1978, abril de 1982, enero de 1987, mayo de 1992, mayo de 1996 
y mayo de 2000, y no se ha celebrado ninguna elección para considerar una enmienda a la Carta 
Orgánica en los dos años anteriores al 7 de mayo de 2022; y   
 
EN VISTA DE QUE, después de considerar las recomendaciones de una comisión de revisión de 
la carta orgánica designada por el Consejo, el Consejo Municipal, por iniciativa propia, desea 
someter las enmiendas propuestas a la carta orgánica a los votantes habilitados de la Ciudad para 
su aprobación en la próxima elección general de la Ciudad;  
 
EN VISTA DE QUE la Ciudad de Humble queda completamente dentro de los límites del 
Condado de Harris y el Consejo Municipal aprueba celebrar la elección especial como parte de 
una elección conjunta con el Condado de Harris en conformidad con el Capítulo 271 del Código 
Electoral de Texas; y  
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EN VISTA DE QUE el Consejo Municipal halla que las enmiendas a la Carta Orgánica, si se 
adoptasen, no tendrían un impacto fiscal significativo ni implicancia para la Ciudad; sin embargo, 
la enmienda a la Carta Orgánica que dispone que el Consejo pueda fijar la remuneración de los 
funcionarios (Proposición (A), para enmendar el Artículo II relacionado con la remuneración de 
funcionarios y la mejora de barrios) puede proveer el fundamento jurídico para una asignación de 
fondos en el futuro; AHORA, POR LO TANTO, 
 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUMBLE, TEXAS ORDENA: 
 
Sección 1.  Hallazgos.  Por la presente, los hechos y asuntos incluidos en el preámbulo son 
hallados verdaderos y correctos, y se incorporan a la presente y forman parte de este documento 
para todo fin. 
 
Sección 2. Elección Especial ordenada.  En conformidad con las leyes generales y la 
Constitución del Estado de Texas, por la presente, se convoca y ordena una elección especial para 
el sábado 7 de mayo de 2022, para el propósito de someter para su aprobación o desaprobación a 
los votantes habilitados de la ciudad enmiendas propuestas a la Carta Orgánica.  La elección 
especial se llevará a cabo en simultáneo con la elección municipal general de la Ciudad el 7 de 
mayo de 2022.  Las enmiendas propuestas a la Carta Orgánica se exponen a continuación.  
 
Sección 3.  Enmiendas propuestas; Aviso.  En conformidad con la la sección 9.004(c) Código 
de Gobierno Autónomo de Texas, se instruye a la Secretaria de la Ciudad a dar aviso público de 
la elección en un periódico de circulación general que se publique en la Ciudad.  El aviso 1) incluirá 
una copia sustancial de las enmiendas propuestas y 2) el costo estimado del impacto fiscal previsto 
para la municipalidad si se aprueban en la elección las enmiendas propuestas.  El aviso se publicará 
el mismo día de dos semanas consecutivas, siendo la primera publicación antes del 14.o día antes 
de la fecha de la elección. En la elección, los votantes registrados de la Ciudad decidirán mediante 
un voto por “Sí” o por “No” si están a favor o no de las siguientes proposiciones:  

 
Proposición A 

¿SE DEBERÁN ENMENDAR LOS ARTÍCULOS I, II, III, V Y VIII DE LA 
CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA ACLARAR Y 
DEFINIR LAS FACULTADES Y LAS OBLIGACIONES DEL 
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD Y LA RELACIÓN DEL 
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD CON EL CONSEJO MUNICIPAL, EL 
ALCALDE Y EL ABOGADO DE LA CIUDAD? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendará la Sección 3 del Artículo I de la Carta 
Orgánica para expresar: 
 
“Sección 3. - Forma de gobierno.  
El gobierno municipal dispuesto por esta Carta Orgánica será conocido como la forma de gobierno 
“consejo administrador”. En virtud de sus disposiciones, y sujetas exclusivamente a las 
limitaciones impuestas por la Constitución y las leyes del Estado de Texas y por esta Carta 
Orgánica, todas las facultades de la ciudad serán depositadas en un consejo municipal electivo, 
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que promulgará ordenanzas, adoptará presupuestos, determinará políticas y designará al 
administrador de la ciudad, quien a su vez, será responsable de la aplicación de las leyes y la 
administración del gobierno de la ciudad. Todas las facultades de la ciudad se ejercerán de la 
manera prescrita por esta Carta Orgánica, o, si la manera no estuviere prescrita, de cierta manera 
como pueda ser prescrita por ordenanza o ley estatal”. 
 
Se enmendarán las Secciones 1 y 8 del Artículo II para expresar: 
 
“Sección 1. - Consejo municipal.  
El gobierno municipal de la ciudad estará formado por un alcalde y cinco concejales que serán 
electos de la totalidad de la ciudad por los votantes habilitados de la ciudad”. 
 
“Sección 8. - El alcalde.  
El alcalde presidirá las asambleas del consejo municipal y tendrá derecho a votar en todos los 
asuntos considerados por el consejo, pero no tendrá funciones administrativas habituales. El acalde 
ejercerá ciertas otras facultades y desempeñará ciertas otras funciones como son o puedan ser 
conferidas e impuestas por esta carta orgánica y las ordenanzas de la ciudad. El alcalde será 
reconocido como el jefe del gobierno de la ciudad a todos los fines ceremoniales y por el 
gobernador para fines de ley militar. En épocas de peligro o emergencia pública, el alcalde puede 
declarar un estado de desastre local y expedir ciertas otras órdenes y tomar ciertas otras medidas 
necesarias para mantener el orden y aplicar la ley. Cuando el consejo municipal lo autorice, el 
alcalde firmará  documentos oficiales, como por ejemplo, ordenanzas, resoluciones, traspasos, 
acuerdos de subsidio, planos catastrales oficiales, contratos y bonos”. 
 
Se enmendará también el Artículo II mediante el agregado de secciones que expresarán: 
 
“Sección 8-19. El Alcalde Pro Tempore.   
Si se produjese una vacante en el cargo de alcalde o en el caso de ausencia o discapacidad del 
alcalde, el alcalde pro tempore actuará como alcalde hasta que se elija o designe un sucesor y haya 
cumplido con los requisitos. En la primera asamblea de cada nuevo consejo, o tan pronto como 
sea viable después de la misma, uno de los concejales será electo alcalde pro tempore y ocupará 
dicho cargo un año. En caso de falta, incapacidad o negativa del alcalde de actuar, el alcalde pro 
tempore desempeñará las funciones del alcalde. Cuando actúa como funcionario presidente de la 
asambleas del consejo municipal, el alcalde pro tempore tendrá los mismos derechos y privilegios 
que los dispuestos para el alcalde en esta carta orgánica. En caso de ausencia de la ciudad o falta, 
incapacidad o negativa tanto del alcalde como del alcalde pro tempore para desempeñar las 
funciones del alcalde, el consejo municipal puede, en una asamblea del consejo, mediante una 
votación de tres votos afirmativos, elegir a un alcalde pro tempore interino, que actuará como 
alcalde con todas las facultades y los privilegios del alcalde hasta que el alcalde o el alcalde pro 
tempore retome las funciones de dicho cargo”.  
 
“Sección 9-1. - Designación del administrador de la ciudad. 
(1) Designación del administrador de la ciudad.  El consejo designará a un funcionario de la ciudad 
que tendrá el título de administrador de la ciudad, y que tendrá las facultades y desempeñará las 
funciones dispuestas en esta carta orgánica.  El administrador de la ciudad será un empleado a 
voluntad y será designado por un término indefinido.  Ningún concejal recibirá una designación 
de ese tipo durante el término para el cual el concejal fue electo, ni dentro de un año después de la 
finalización de ese término.   
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(2) Administrador de la ciudad interino.  Mediante una carta presentada ante el secretario de la 
ciudad, el administrador de la ciudad puede designar, sujeto a la aprobación del consejo, a un 
funcionario administrativo de la ciudad idóneo para ser administrador de la ciudad interino durante 
las ausencias o incapacidades temporales del administrador de la ciudad. El consejo puede revocar 
una designación de ese tipo en cualquier momento y designar a otra persona administrador de la 
ciudad interino para actuar durante esas ocasiones; y si el administrador de la ciudad no realizare 
una designación de ese tipo, el consejo puede designar a un administrador de la ciudad interino 
para actuar durante esas ocasiones. El consejo puede destituir a un administrador de la ciudad 
interino en cualquier momento”. 
 
“Sección 9-2:  Facultades y obligaciones del administrador de la ciudad. 
El administrador de la ciudad será el director ejecutivo y el jefe de la rama administrativa del 
gobierno de la ciudad. El administrador de la ciudad será responsable ante el consejo por la 
administración correcta de todos los asuntos de la ciudad. Para dicho fin, el administrador de la 
ciudad tendrá la facultad y deberá: 
(1) Designar y, cuando sea necesario para bien del servicio, destituir a todos los funcionarios y 
empleados de la ciudad, salvo como pueda disponer de otro modo esta carta orgánica y salvo como 
pueda autorizar el administrador de la ciudad al jefe de un departamento a designar y destituir 
subordinados en su respectivo departamento; 
(2) Preparar el presupuesto anualmente y presentarlo al consejo y ser responsable de administrarlo 
después de la adopción; 
(3) Preparar y presentarle al consejo, a partir del final del año fiscal, un informe completo de las 
actividades financieras y administrativas de la ciudad para el año precedente; 
(4) Asistir a las asambleas del consejo y mantener al consejo al tanto de la situación financiera y 
las necesidades futuras de la ciudad y puede hacer ciertas recomendaciones que considere 
adecuadas al administrador de la ciudad;  
(5) Hacer valer la carta orgánica y ordenanzas; 
(6) Controlar el trabajo de todos los departamentos creados por la carta orgánica y las ordenanzas; 
(7) Firmar documentos como el ejecutivo de la ciudad; 
(8) Realizar investigaciones según considere necesarias o según le instruya el consejo; y 
(9) Desempeñar ciertas otras funciones como podrían estar prescritas en esta carta orgánica o 
podría requerirle el consejo al administrador de la ciudad, que no sean incompatibles con esta carta 
orgánica”. 
 
“Sección 9-3.  Otros funcionarios de la ciudad. 
Otros funcionarios de la ciudad serán el secretario de la ciudad, el abogado de la ciudad y el juez 
del tribunal municipal, que serán designados por el administrador de la ciudad con la aprobación 
del consejo municipal”. 
 
“Sección 10-1. Abogado de la Ciudad. 
El abogado de la ciudad será el asesor legal, abogado y defensor de la ciudad y todos sus 
funcionarios y departamentos”. 
 
“Sección 10-2.  Tribunal Municipal; Designación del juez municipal. 
(1) El juez del tribunal municipal servirá un término de dos años en simultáneo con el del alcalde. 
El juez puede ser destituido por incompetencia, mala conducta o acto ilícito por parte de un 
funcionario público. El juez recibirá una remuneración que fijará periódicamente el consejo. El 
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juez será el juez del tribunal municipal que tendrá la jurisdicción y deberá organizarse de la manera 
prescrita y autorizada por ley.  
(2) El administrador de la ciudad designará al secretario y subsecretarios del tribunal municipal 
que tendrán la facultad para administrar juramentos, declaraciones juradas, elaborar certificados, 
colocar el sello del tribunal municipal y desempeñar todos los actos habituales y necesarios para 
los secretarios del tribunal, para la gestión de los asuntos del mismo, incluso, a título enunciativo 
pero no limitativo, mantener los registros y las cuentas del tribunal municipal. 
(3) Todas las multas, gastos extraordinarios y sanciones impuestos por el tribunal municipal serán 
pagados a la tesorería de la ciudad para uso y beneficio de la ciudad, según pueda ser compatible 
con las leyes estatales actuales y futuras”. 

 
“Sección 11-1.   Departamentos administrativos. 
Por la presente, se crean los siguientes departamentos administrativos: finanzas, policía, bomberos 
y obras públicas.  El consejo municipal puede, tras el asesoramiento del administrador de la ciudad, 
consolidar en un departamento no más de dos departamentos por la presente establecidos; y por 
ordenanza puede crear, cambiar y abolir oficinas, departamentos o agencias distintos a las oficinas, 
los departamentos y las agencias establecidos por esta Carta Orgánica”. 
 
“Sección 11-2.  Directores. 
En la jefatura de cada departamento administrativo, habrá un director, designado por el 
administrador de la ciudad con la aprobación del consejo municipal, que ejercerá la supervisión y 
el control del departamento sujeto al administrador de la ciudad.  Dos o más departamentos pueden 
tener como jefe al mismo individuo; el administrador de la ciudad puede ser jefe de uno o más 
departamentos, y los directores de departamentos también pueden trabajar como jefes de 
divisiones”. 
 
“Sección 11-3.  Divisiones departamentales. 
El trabajo de cada departamento administrativo puede ser distribuido entre las divisiones del 
mismo sujetas a la aprobación del administrador de la ciudad”. 
 
“Sección 11-4. Ninguna interferencia con la administración. 
Ni el consejo municipal ni ninguno de sus miembros dictará la designación o destitución de alguna 
persona de un cargo al administrador de la ciudad o a ninguno de los subordinados del 
administrador de la ciudad.  Salvo para el propósito de averiguaciones en conformidad con esta 
Carta Orgánica, el consejo municipal y sus miembros tratarán con el servicio administrativo 
únicamente a través del administrador de la ciudad, y ni el consejo municipal ni ningún miembro 
del mismo dará órdenes a ninguno de los subordinados del administrador de la ciudad, ni en forma 
pública ni privada”. 
 
Se enmendarán las Secciones 2 y 7 del Artículo III “El presupuesto” para expresar: 
 
“Sección 2.- Preparación y presentación del presupuesto.  
El administrador de la ciudad, al menos sesenta (60) días antes del inicio de cada año fiscal, 
presentará al consejo un presupuesto propuesto. El presupuesto proveerá un plan financiero 
completo para el año fiscal. Incluirá un desglose de los gastos propuestos e ingresos estimados de 
la ciudad, junto con la ordenanza de asignación y la ordenanza de imposición de impuestos”. 
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“Sección 7. - Fecha de adopción definitiva; entrada en vigencia; presentación.  
En el momento de adopción definitiva, el presupuesto entrará en vigencia para el año fiscal. Se 
deberá entregar al secretario de la ciudad una copia del presupuesto según su versión definitiva 
adoptada y el secretario de la ciudad deberá certificarla como copia fiel del mismo”. 
 
Se enmendará la Sección 4 del Artículo IV para expresar: 
 
“Sección 4. - Desembolso de fondos.  
Todos los cheques, vouchers o warrants para el retiro de dinero de la depositaría de la ciudad 
serán firmados por el administrador de la ciudad o una persona autorizada por el 
administrador de la ciudad, y refrendados por el alcalde. En caso de ausencia del alcalde, los 
cheques pueden ser refrendados por el alcalde pro tempore”. 
 
Y se eliminará la Sección 3 (destitución de funcionario designado) del Artículo VIII. 
 

Proposición B 
¿SE DEBERÁN ENMENDAR LAS SECCIONES 7 Y 9 DEL ARTÍCULO II DE 
LA CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA AUTORIZAR 
AL CONSEJO MUNICIPAL A FIJAR LA REMUNERACIÓN DE 
FUNCIONARIOS ELECTOS Y DESIGNADOS Y ADOPTAR E 
IMPLEMENTAR PLANES PARA LA MEJORA DE LOS BARRIOS SEGÚN 
LO PERMITE LA LEY ESTATAL? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendarán la Sección 7 y las subsecciones (4) 
– (9) de la Sección 9 del Artículo II de la Carta Orgánica para expresar: 
 
“Sección 7. - Asambleas y remuneración del alcalde y de los concejales.  
El consejo municipal celebrará al menos una asamblea ordinaria mensual y el alcalde o tres 
concejales pueden convocar tantas asambleas extraordinarias como se consideren necesarias para 
tratar los asuntos municipales. Cada concejal y el alcalde recibirán por sus servicios un salario 
según lo establecido por ordenanza. La remuneración de un funcionario fijada según esta sección 
no puede cambiar durante el término para el que fue electo o designado el funcionario. Además, 
los miembros del consejo municipal pueden ser reembolsados por desembolsos reales incurridos 
en el desempeño de sus funciones oficiales con la aprobación del consejo municipal en una 
asamblea ordinaria”. 
 
“Sección 9. - Facultades”. ... 
“(4) Aprobar o disponer la aprobación de los planos catastrales de las subdivisiones. 
(5) Adoptar y modificar el mapa oficial de la ciudad. 
(6) Puede disponer el establecimiento y la designación de zonas de restricciones específicas contra 
incendios y prescribir la característica de edificaciones o estructuras o mejoras a erigir en ellas, y 
disponer la edificación de edificios contra incendios dentro de determinados límites y disponer la 
expropiación de estructuras o edificaciones peligrosas o edificios en ruinas que se calcula 
aumentan el riesgo de incendios, y la manera de su remoción o destrucción. 
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(8) Adoptar, modificar e implementar planes para la remoción de distritos de barrios pobres y la 
rehabilitación de zonas deterioradas. 
(9) Adoptar, modificar e implementar planes para una nueva planificación, la mejora y un nuevo 
desarrollo urbano de barrios y para una nueva planificación, la reconstrucción o el nuevo desarrollo 
urbano de cualquier zona o distrito que podría haber sido destruido de forma total o parcial durante 
un desastre”. 
 

Proposición C 
¿SE DEBERÁN ENMENDAR LAS SECCIONES 7 Y 14 DEL ARTÍCULO VIII 
DE LA CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA 
CONSEGUIR POR ORDENANZA LA NUEVA ORGANIZACIÓN Y 
NUMERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CARTA ORGÁNICA Y 
REQUERIR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA CARTA ORGÁNICA POR 
UNA COMISIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendarán las Secciones 7 y 14 del Artículo 
VIII de la Carta Orgánica para expresar: 
 
“Sección 7. - Nueva organización y numeración. 
El consejo municipal tendrá la facultad, por ordenanza, de numerar y organizar nuevamente todos 
los artículos, secciones, subsecciones, párrafos y subpárrafos de la Carta Orgánica o cualquiera de 
sus enmiendas, según corresponda”. 
 
“Sección 14.  Comisión de revisión de la carta orgánica 
Al menos cada diez (10) años, el consejo municipal designará una comisión de revisión de la carta 
orgánica de ciudadanos de la ciudad para indagar sobre el funcionamiento del gobierno de la 
ciudad bajo las disposiciones de la carta orgánica y decidir si alguna de dichas disposiciones 
requiere revisión y para informar sus hallazgos y presentarle sus enmiendas propuestas, de haber 
alguna, al consejo municipal”. 
 

Proposición D 
¿SE DEBERÁN ENMENDAR LA SECCIÓN 14 DEL ARTÍCULO II, LA 
SECCIÓN 4 DEL ARTÍCULO III Y LAS SECCIONES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 
V DE LA CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA 
PERMITIR EL INFORME DE LA AUDITORÍA, AUDIENCIAS SOBRE EL 
PRESUPUESTO Y AVISOS, Y LA ADOPCIÓN Y CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE LA CIUDAD SEGÚN LO REQUERIDO POR LEY 
ESTATAL Y POLÍTICAS DEL CONSEJO MUNICIPAL? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendará la Sección 14 del Artículo II de la 
Carta Orgánica para expresar: 
 
“Sección 14. - Auditoría independiente.  
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Antes del final de cada año fiscal, el consejo designará un contador público certificado, con 
licencia en el Estado de Texas, para que lleve a cabo una auditoría independiente de las cuentas y 
demás constancias de transacciones financieras del gobierno de la ciudad y presente un informe al 
consejo dentro de los ciento ochenta (180) días desde la fecha de cierre del año fiscal de la ciudad”. 
 
Se eliminará la Sección 4 y se enmendará la Sección 5 del Artículo III “El presupuesto” para 
expresar: 
 
“Sección 5. - Audiencia pública sobre el presupuesto.  
El consejo realizará una audiencia pública sobre el presupuesto según la versión presentada, en la 
que todas las personas interesadas recibirán una oportunidad para expresarse, a favor o en contra, 
de los estimados o cualquier partida del mismo”. 
 
Y se enmendarán las Secciones 2 y 3 del Artículo V “Políticas financieras” para expresar: 
 
“Sección 2. - Procedimiento de compra.  
Todos los contratos y las compras se harán en conformidad con los reglamentos estatales 
correspondientes y las políticas de compra de la ciudad, aprobadas por el consejo municipal. 
 
Sección 3. - Contratos para mejoras de la ciudad.  
Ningún contrato será asignado para mejoras de la ciudad salvo en conformidad con los reglamentos 
estatales correspondientes”. 
 

Proposición E 
¿SE DEBERÁN ENMENDAR LOS ARTÍCULOS II, V Y VII DE LA CARTA 
ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA QUE LA CARTA 
ORGÁNICA SEA COMPATIBLE CON LA LEY ESTATAL Y FEDERAL 
RESPECTO DE LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES Y LOS REQUISITOS 
PARA EL CONSEJO MUNICIPAL? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendarán las Secciones 4 y 5 del Artículo II 
de la Carta Orgánica para expresar: 
 
“Sección 4. - Celebración de elecciones.  
Salvo que disponga lo contrario la carta orgánica, todas las elecciones de la ciudad estarán regidas 
por las leyes del Estado de Texas que rigen las elecciones generales y municipales, en la medida 
en que las mismas se puedan aplicárseles; y en caso de que se produjese cualquier falta de las leyes 
generales o esta carta orgánica para disponer respecto de algún aspecto de las elecciones de la 
ciudad, entonces el consejo tendrá la facultad para disponer por dicha deficiencia, y ninguna 
informalidad en la celebración de una elección de la ciudad la invalidará, si cumple de manera 
imparcial y sustancial con las leyes generales, donde corresponda, y la carta orgánica y las 
ordenanzas de la ciudad. El consejo municipal será el juez de la elección y de los requisitos de sus 
propios miembros, sujeto a la revisión judicial en caso de disputas.  
 
Los resultados de todas las elecciones serán realizados por los funcionarios electorales al consejo 
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municipal en conformidad con la ley estatal, y el consejo después de ese lapso escrutará y declarará 
los resultados de la elección como primer orden del día. Los funcionarios recién electos pueden 
asumir sus funciones inmediatamente después de reunir los requisitos para el cargo. Si algún 
funcionario no cumpliere con los requisitos dentro de los treinta (30) días posteriores a la elección, 
su cargo será considerado vacante y dicha vacante se cubrirá en conformidad con las disposiciones 
de esta carta orgánica para cubrir vacantes en un cargo.  
 
Sección 5. - Requisitos para el consejo municipal.  
El alcalde y cada concejal tendrán al menos dieciocho (18) años de edad y serán un votante 
habilitado y registrado de la Ciudad de Humble por un periodo de al menos un año inmediatamente 
anterior a la elección. El alcalde y los concejales no ocuparán ningún otro cargo público electo. Si 
un miembro del consejo municipal no mantuviere el requisito de residencia, se producirá la vacante 
automática de dicho cargo”. 
 
Y se enmendará la Sección 5 del Artículo VII para expresar: 
 
“Sección 5. - Consideración del consejo.  
Cuando el consejo recibe una petición certificada por iniciativa o de referendo, procederá de 
inmediato a considerar dicha petición y tomará una medida definitiva sobre la misma a más tardar 
sesenta (60) días después. Si el consejo no aprobara la ordenanza propuesta en la petición por 
iniciativa, o si el consejo no derogara una ordenanza especificada en la petición de referendo, 
entonces una ordenanza propuesta o referida será presentada a los votantes habilitados de la ciudad 
en la próxima fecha de elección uniforme. Las ordenanzas presentadas a votación en conformidad 
con las disposiciones de iniciativa y referendo de esta carta orgánica incluirán las siguientes 
proposiciones:  
“A favor de la ordenanza”; y  
“En contra de la ordenanza”.  
Dicha proposición será adoptada por un voto mayoritario de los votantes que votan en la 
misma”. 
 

Proposición F 
¿SE DEBERÁ ENMENDAR LA SECCIÓN 5 DEL ARTÍCULO 1 Y LA 
SECCIÓN 13 DEL ARTÍCULO II DE LA CARTA ORGÁNICA DE LA 
CIUDAD DE HUMBLE PARA AUMENTAR EL PERIODO DE AVISO DE 
DEMANDAS POR LESIÓN PERSONAL O DAÑOS MATERIALES EN 
CONTRA DE LA CIUDAD Y AUTORIZAR AL CONSEJO MUNICIPAL A 
DAR AVISO MEDIANTE LA COLOCACIÓN EN LA ALCALDÍA Y EN EL 
SITIO WEB POR INTERNET DE LA CIUDAD? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendará la Sección 5 del Artículo I de la Carta 
Orgánica para expresar: 
 
“Sección 5. - Disposiciones especiales para juicios por daños y perjuicios.  
Antes de que la ciudad sea responsable en un reclamo por daños y perjuicios o demanda por lesión 
personal o daños materiales, la persona lesionada o cuyos bienes resultaron dañados o alguien en 
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su nombre avisará por escrito al administrador de la ciudad dentro de seis (6) meses después de 
producirse la presunta lesión o daño indicando específicamente en dicho aviso cuándo, dónde y 
cómo se produjo la lesión o el daño y describiendo el alcance de la lesión o daño con la mayor 
precisión posible e incluirá los nombres y las direcciones de todos los testigos en cuyos testimonios 
dicha persona se basa para establecer la lesión o el daño. No se podrá presentar ninguna acción 
legal por daños y perjuicios contra la ciudad por lesión personal o daños materiales antes del 
transcurso de los sesenta (60) días posteriores a la entrega del aviso descrito antes en este 
documento al administrador de la ciudad. Después de la finalización de los sesenta (60) días, el 
demandante puede entonces tener dos años a partir de la fecha de la presunta lesión o daño para 
presentar una demanda judicial”.  
 
Se enmendará la Sección 13 del Artículo II para expresar: 
 
“Sección 13. - Procedimiento de aprobación de ordenanzas.  
Se presentará cada ordenanza por escrito y, después de su aprobación, entrará en vigencia en el 
momento indicado en la misma; siempre que cualquier ordenanza que impone una sanción, multa 
o decomiso por una violación de sus disposiciones entrará en vigencia no menos de diez días desde 
la fecha de su aprobación. Salvo lo requerido por ley estatal, el secretario de la ciudad informará 
la aprobación de cada ordenanza que imponga una sanción, multa o decomiso por una violación 
de las disposiciones de la misma, mediante la publicación del encabezamiento o título, incluida la 
sanción, de cualquier ordenanza de ese tipo (1) en el periódico oficial de la ciudad de Humble al 
menos una vez dentro de los diez días posteriores a la aprobación de dicha ordenanza o (2) 
mediante la colocación en el tablero de anuncios municipales de la Alcaldía y en el sitio web de 
internet de la Ciudad continuamente por veinte (20) días después de la aprobación. El secretario 
de la ciudad dejará constancia en cada ordenanza, que se deba publicar, el hecho de que la misma 
ha sido publicada según el requisito de la carta orgánica, y la fecha de dicha publicación; siempre 
que las disposiciones de esta sección no se aplicarán a la corrección, enmienda, revisión y 
modificación de las ordenanzas de la ciudad para publicación en forma de libro o panfleto. No será 
necesario para la validez de ninguna ordenanza que se lea más de una vez o se considere en más 
de una sesión del consejo. Cada ordenanza será autenticada por la firma del alcalde y del secretario 
de la ciudad y será registrada sistemáticamente en un libro de ordenanzas en una manera aprobada 
por el consejo. Será necesario registrar únicamente el encabezamiento o título de ordenanzas en 
las actas del registro diario de las asambleas del consejo. El consejo tendrá la facultad de hacer 
que las ordenanzas de la ciudad sean corregidas, enmendadas, revisadas, codificadas e impresas 
en forma de código con la frecuencia que el consejo considere recomendable, y dicho código 
impreso, cuando el consejo lo adopta, tendrá plena vigencia y validez sin la necesidad de publicarlo 
o cualquiera de sus partes en un periódico. Dicho código impreso será admitido como prueba en 
todos los tribunales y lugares sin necesidad de otras pruebas. Salvo que la ley o esta Carta Orgánica 
dispongan lo contrario, cualquier requisito del consejo municipal o de cualquier junta, 
departamento o funcionario de la ciudad, de dar aviso respecto de cualquier bien inmueble o 
mueble, hecho, evento, audiencia u otra ocasión mediante el anuncio o aviso, la publicación de 
dicho anuncio o aviso en el tablero de anuncios municipales y en el sitio web de internet de la 
ciudad continuamente por al menos setenta y dos horas (72) será suficiente aviso público”.  
 

Proposición G 
¿SE DEBERÁ ENMENDAR LA SECCIÓN 5 DEL ARTÍCULO VIII DE LA 
CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA PROHIBIR QUE 
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CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA CIUDAD PARTICIPE 
EN UNA VOTACIÓN O DECISIÓN EN LA QUE LA PERSONA TENGA UN 
INTERÉS SUSTANCIAL SEGÚN LO DISPUESTO POR LEY ESTATAL? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendará la Sección 5 del Artículo VIII de la 
Carta Orgánica para expresar: 
 
“Sección 5. - Interés personal. Ningún funcionario o empleado de la ciudad participará en una 
votación o decisión sobre algún asunto que incluya una entidad comercial o inmueble en el que el 
funcionario o empleado tenga un interés sustancial según lo dispuesto por ley estatal”. 
 

Proposición H 
¿SE DEBERÁN ELIMINAR O ENMENDAR LAS SECCIONES 2, 4, 8, 9 Y 10 
DEL ARTÍCULO I, LA SECCIÓN 1 DEL ARTÍCULO V Y LAS SECCIONES 
11 Y 14 DEL ARTÍCULO VIII DE LA CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD 
DE HUMBLE PARA ELIMINAR DISPOSICIONES ANTICUADAS E 
INNECESARIAS? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se eliminarán las Secciones 2 y 9 del Artículo I de 
la Carta Orgánica y se enmendarán las Secciones 4 y 8 del Artículo I de la Carta Orgánica para 
expresar: 
 
“Sección 4. - Facultades de la ciudad.  
La ciudad tendrá todas las facultades otorgadas a las corporaciones municipales y a las ciudades 
por la Constitución y las leyes del Estado de Texas junto con todas las facultades implícitas 
necesarias para ejercer todas las facultades otorgadas. La ciudad puede adquirir propiedad dentro 
o fuera de sus límites corporativos para cualquier propósito de la ciudad con pleno dominio o 
cualquier interés menor o patrimonio, mediante compra, donación, legado, renta o expropiación, 
y puede vender, arrendar, hipotecar, ser titular, administrar y controlar dicha propiedad según los 
intereses que considere convenientes; y, salvo como lo prohíban la constitución y las leyes de este 
estado o esté restringido por esta Carta Orgánica, la ciudad ejercerá y puede ejercer todas las 
facultades, funciones, derechos, privilegios e inmunidades municipales de cualquier denominación 
y naturaleza. La ciudad puede usar un sello corporativo; puede ser enjuiciada y enjuiciar; puede 
contratar y ser contratada; puede demandar y ser demandada en todos los tribunales y lugares y 
por cualquier asunto que fuere; puede cooperar con el gobierno del estado de Texas o cualquiera 
de sus agencias, o [con] cualquier subdivisión política del Estado de Texas para conseguir 
cualquier propósito legal para la promoción de los intereses, el bienestar, la salud, la moralidad, la 
comodidad, la seguridad y la conveniencia de la ciudad o sus habitantes; y puede aprobar ciertas 
ordenanzas como puedan ser convenientes para mantener la paz, el bienestar de la ciudad y para 
el desempeño de las funciones de la misma. La enumeración de facultades particulares en esta 
Carta Orgánica no se interpretará como exclusiva y, además de las facultades enumeradas en la 
misma o implícitas por la presente, o adecuadas para el ejercicio de dichas facultades, la intención 
es que la Ciudad de Humble tendrá y podrá ejercer todas las facultades de gobierno independiente 
local y todas las facultades no expresamente prohibidas por la constitución y las leyes del Estado 
de Texas”.  
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“Sección 8. - Mejoras viales.  
La Ciudad de Humble tendrá exclusivo dominio, control y jurisdicción en, sobre, encima y debajo 
de calles, avenidas y callejones públicos de la ciudad, y puede disponer la mejora de los mismos a 
través de la pavimentación, repavimentación, elevación, drenaje o de otro modo. Dicho exclusivo 
dominio, control y jurisdicción incluirá, entre otras cosas, el derecho a reglamentar, ubicar, 
reubicar, sacar o prohibir la ubicación de todas las tuberías, líneas, cableados u otra propiedad de 
servicios públicos”. 
 
Y se enmendará las Sección 1 del Artículo V para expresar: 
 
“Sección 1.  - Venta de propiedad de la ciudad; procedimiento.  
Todas las ventas de propiedad de la ciudad cumplirán con el aviso correspondiente y los 
procedimientos de licitación de la ley estatal. El consejo municipal tendrá la facultad para rechazar 
todas las ofertas y repetir los procedimientos requeridos cuando considere adecuado hacer eso”. 
 
Y se eliminará la Sección 11 del Artículo VIII. 
 

Proposición I 
¿SE DEBERÁN ENMENDAR LOS ARTÍCULOS I, II, V, VII Y VIII DE LA 
CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE HUMBLE PARA CORREGIR 
ERRORES DE ORTOGRAFÍA Y HACER OTROS CAMBIOS NO 
SUSTANCIALES PARA ACTUALIZAR EL LENGUAJE AL USO ACTUAL? 

[ ] SÍ 
[ ] NO 

 
En caso de la aprobación de esta proposición, se enmendarán las Secciones 7, 12 y 13 del Artículo 
I de la Carta Orgánica para expresar: 
 
“Sección 7. - Facultades viales.  
La Ciudad de Humble tendrá la facultad para disponer, establecer, nombrar, abrir, alterar, 
ensanchar, estrechar, enderezar, cambiar, bajar, ampliar, nivelar, desalojar, abandonar, 
descontinuar, abolir, cerrar, cuidar, pavimentar, supervisar, mantener y mejorar calles, callejones, 
aceras, parques, plazas, lugares públicos y puentes; y reglamentar y/o restringir el uso de los 
mismos y exigir el retiro de todas las obstrucciones y usurpación de todo tipo o naturaleza de 
calles, aceras, callejones y otras propiedades o lugares públicos”.  
 
“Sección 12. - Eliminación de residuos.  
El consejo municipal puede por ordenanza adoptar y prescribir normas y reglamentaciones para la 
manipulación y eliminación de todos los desperdicios, residuos y basura dentro de la ciudad de 
Humble, y puede fijar tarifas y remuneración a cobrar por la remoción de desperdicios, residuos y 
basura, y puede disponer normas y reglamentaciones para la cobranza de esto.  
 
Sección 13. - Perjuicios, etc.  
La ciudad tendrá la facultad para definir perjuicios y prohibirlos dentro de la ciudad y fuera de los 
límites de la ciudad hasta una distancia de cinco mil (5,000) pies; tendrá la facultad de vigilar todos 
los parques o campos, periféricos o bulevares pertenecientes a dicha ciudad y que quedan fuera de 
dicha ciudad, de prohibir la contaminación de cualquier arroyo, desagüe o sus afluentes, que 
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pueden constituir la fuente del suministro de agua de cualquier ciudad y disponer la vigilancia de 
los mismos además de disponer la protección de cualquier cuenca de agua y su vigilancia, de 
inspeccionar tambos, corrales y mataderos dentro y fuera de los límites de la ciudad, de los que se 
suministra carne o leche a los habitantes de la ciudad”. 
Se enmendará la Sección 2 del Artículo II para expresar: 
 
“Sección 2. - Elecciones municipales.  
Las elecciones de alcalde y miembros del consejo municipal se realizarán en las fechas prescritas 
en el Código Electoral de Texas. Un funcionario electo puede ser candidato para reelección al 
cargo que tenga en ese momento, pero de otro modo ninguna persona puede ser un candidato para 
alcalde o concejal que sea en ese momento un funcionario electo o designado, empleado o agente 
de la Ciudad de Humble. Los candidatos para el consejo municipal se postularán para el lugar 
número uno, lugar número dos, lugar número tres, lugar número cuatro, lugar número cinco o para 
alcalde, según corresponda.  
 
En cualquier elección regular o especial celebrada para dicho propósito, el candidato que reciba la 
mayoría de los votos emitidos para el cargo o lugar para el que se postuló será declarado electo; 
sin embargo, se dispone que las votaciones empatadas serán determinadas según lo dispuesto en 
el Código Electoral de Texas”. 
 
Se enmendará las Sección 5 del Artículo V para expresar: 
 
“Sección 5. - Préstamos en anticipo de impuestos prediales.  
En cualquier año del presupuesto, en anticipo de la recaudación del impuesto predial para ese año, 
ya sea aplicado o a ser aplicado en ese año, el consejo puede por resolución autorizar préstamos 
de dinero a través de la emisión de pagarés negociables de la ciudad, cada uno de los que estará 
designado “pagaré de anticipo de impuestos para el año 20-_ " (indicando el año del presupuesto). 
Esos pagarés vencerán y serán pagaderos antes del final del año fiscal en el que los pagarés 
originales habrán sido emitidos”. 
 
Se enmendarán las Secciones 3, 6 y 7 del Artículo VII para expresar: 
 
“Sección 3. - Forma de peticiones; comité o peticionarios.  
Los documentos de una petición de iniciativa incluirán el texto completo de la ordenanza 
propuesta. No es necesario que todas las firmas de peticiones de iniciativa o referendo sean 
colocadas en un único papel. Cada firmante de cualquier papel de una petición firmará su nombre 
en tinta o lápiz indeleble e indicará después de su nombre su lugar de residencia con calle y número 
u otra descripción suficiente para identificar el lugar”.  
 
“Sección 6. - Procedimiento para destitución.  
(1) El alcalde o cualquier miembro del consejo municipal puede ser removido del cargo por 
destitución. Cualquier votante de la ciudad realizará y presentará al secretario de la ciudad una 
declaración jurada que incluye el nombre o los nombres del funcionario o funcionarios cuya 
remoción se procura conseguir y una declaración de los motivos para la remoción del cargo. El 
secretario de la ciudad en ese momento entregará una cantidad adecuada de copias en blanco de la 
petición para destitución para usar para solicitar una remoción de ese tipo. La petición para 
destitución debe ser regresada y tramitada ante el secretario de la ciudad dentro de los treinta (30) 
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días posteriores a la entrega de la declaración jurada mencionada antes y debe estar firmada por 
una mayoría de los votantes habilitados en ese momento de la ciudad.  
(2) Ninguna petición para destitución será presentada en contra del alcalde o cualquier concejal 
dentro de los seis meses posteriores a que el funcionario asuma el cargo o con mayor frecuencia a 
una vez cada seis meses a partir de entonces.  
(3) En caso de que el consejo municipal no ordene o se rehúse a ordenar cualquier elección 
dispuesta en este artículo, entonces será la obligación de cualquiera de los jueces de distrito del 
Condado de Harris, Texas, después de la solicitud correcta que se realice para eso, ordenar dichas 
elecciones y aplicar la validez de las disposiciones de este artículo. 
 
Sección 7. - Elección para destitución.  
El secretario de la ciudad examinará de inmediato la petición para destitución y si hallara que es 
suficiente y cumple con las disposiciones de esta carta orgánica, el secretario de la ciudad tendrá 
cinco días para presentársela al consejo municipal con su certificado a tal efecto y para notificar 
dicha medida al funcionario u funcionarios que se procure destituir. Si cada funcionario cuya 
remoción se procura conseguir no renuncia dentro de los cinco días posteriores a dicho aviso, el 
consejo municipal entonces ordenará y fijará una fecha para celebrar una elección para destitución 
que se realizará no menos de veinte (20) ni más de treinta (30) días después de que se presenta la 
petición al consejo municipal. Las boletas de votación que se utilizarán en dichas elecciones para 
destitución incluirán las siguientes preguntas:  
“¿Se deberá remover a (nombre de la persona) del cargo de (nombre del cargo) por destitución?”  
Inmediatamente debajo de cada pregunta de este tipo, se imprimirán las siguientes proposiciones:  
“A favor de la destitución de (nombre de la persona)”; y  
“En contra de la destitución de (nombre de la persona).”  
 
Si una mayoría de los votos emitidos en dicha elección para destitución son en contra de la 
destitución del funcionario, el funcionario continuará en su cargo. Si una mayoría de los votos 
emitidos en dicha elección son a favor de la destitución del funcionario, se deberá considerar al 
funcionario removido de su cargo y el consejo municipal ocupará la vacante tal como en otros 
casos de vacantes”. 
 
Y se enmendarán las Secciones 1 y 2 del Artículo VIII para expresar: 
 
“Sección 1. - Publicidad de los registros.  
Todos los registros y cuentas de cada una de las oficinas, departamentos o agencias de la ciudad 
estarán abiertos para inspección de cualquier ciudadano, en todos momentos razonables y bajo 
reglamentos razonables establecidos por el consejo en conformidad con la Ley de Información 
Pública de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas.  
 
Sección 2. - Juramento del cargo.  
Todos los funcionarios de la ciudad, ya sean electos o designados, cumplirán con los requisitos del 
cargo mediante la toma del juramento descrito por la constitución de este estado y mediante la 
firma de cierta garantía como pueda ser requerida bajo las disposiciones de esta carta orgánica y 
las ordenanzas y resoluciones del consejo municipal”. 
 
Sección 4. Lenguaje de la boleta de votación; Boletas de votación y materiales impresos. Cada 
una de las respectivas proposiciones como se detallan en la Sección 3 anterior aparecerá en la 
boleta de votación de esta elección en la forma para la proposición que se muestra en la Sección 
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3. Las boletas de votación usadas para la elección cumplirán con el Código Electoral de Texas y 
tendrán la forma indicada por la ciudad al Funcionario de Elecciones del Condado de Harris (el 
“Funcionario de Elecciones”) para usar en los dispositivos de votación y boletas usados por el 
Condado de Harris.  Las boletas de votación oficiales, junto con los ciertos otros materiales para 
la elección según lo requiere la Elección de Texas se imprimirán en inglés, español, vietnamita y 
chino e incluirán ciertas disposiciones, marcas y lenguaje como requiera la ley. 
 
Sección 5.  Elección Conjunta.  La Ciudad acepta celebrar una elección conjunta con otras 
subdivisiones políticas designadas por el Funcionario de Elecciones, siempre que dichas 
subdivisiones políticas celebren una elección el 7 de mayo de 2022 en todo o parte del mismo 
territorio que la ciudad.  La elección conjunta para las subdivisiones políticas en el Condado de 
Harris se celebrará en conformidad con la ley estatal, esta ordenanza y el contrato para servicios 
electorales con el Condado de Harris (“Contrato para Servicios Electorales”), “Anexo A”, que por 
la presente queda aprobado y el Alcalde está autorizado a firmarlo. Por la presente, se autoriza e 
instruye a la Secretaria de la Ciudad a proporcionar una copia de esta Ordenanza a cada juez como 
aviso escrito de su designación, como lo exige el Código Electoral de Texas.  El Condado de Harris 
queda facultado para designar jueces suplentes, en caso de que el juez presidente y/o alterno de la 
elección no esté disponible para la elección. 
 
Sección 6.  Aviso de Elección.  Además del aviso requerido en la Sección 3 anterior, por la 
presente, también se instruye a la Secretaria de la Ciudad a dar aviso de esta elección de acuerdo 
con las disposiciones del Código Electoral de Texas y los resultados de dicho aviso se realizarán 
según lo dispone el mencionado Código Electoral.  El Alcalde emitirá todas las órdenes y escritos 
necesarios para dicha elección, y los resultados de dicha elección serán entregados a la Secretaria 
de la Ciudad inmediatamente después del cierre de los comicios. 
 
Sección 7. Disposición de separabilidad.  En caso de que cualquier cláusula, frase, disposición, 
oración o parte de esta Ordenanza o su aplicación a cualquier persona o circunstancia por cualquier 
motivo se decrete inválida o inconstitucional por un tribunal con competencia jurisdiccional, no se 
afectará, impedirá ni invalidará esta Ordenanza como un todo o cualquier parte o alguna de sus 
disposiciones además de la parte declarada inválida o inconstitucional; y el Consejo Municipal de 
la Ciudad de Humble, Texas, declara que habría aprobado todas y cada una de la partes de la misma 
no obstante la omisión de cualquier parte declarada de ese modo inválida o inconstitucional, ya 
sea una o más partes. 
 

ACEPTADA, APROBADA Y ADOPTADA el día 10 de febrero de 2022. 
 
 
       ___________________________________ 
       Norman Funderburk 
       Alcalde 
 
ATESTIGUA:       
 
 
________________________________ 
Maria Jackson 
Secretaria de la Ciudad 
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THÀNH PHỐ HUMBLE 
 

SẮC LỆNH SỐ 22-918 
 
MỘT SẮC LỆNH CỦA THÀNH PHỐ HUMBLE, TEXAS, YÊU CẦU TỔ CHỨC MỘT 
CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT VÀO NGÀY 7 THÁNG NĂM, 2022, VỚI MỤC ĐÍCH ĐỀ 
TRÌNH CHO CÁC CỬ TRI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHÍN ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN 
CHƯƠNG TỰ TRỊ CỦA THÀNH PHỐ HUMBLE, TEXAS LIÊN QUAN ĐẾN: (1) QUYỀN 
HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN ĐỐC THÀNH PHỐ; (2) QUYỀN LỰC CỦA 
HỘI ĐỒNG ĐỂ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG HƯỞNG CHO CÁC VIÊN CHỨC VÀ CẢI 
THIỆN CÁC KHU VỰC LÂN CẬN; (3) VIỆC SẮP XẾP LẠI, ĐÁNH SỐ, VÀ XEM XÉT 
HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ; (4) BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA THÀNH PHỐ, CÁC 
CUỘC ĐIỀU TRẦN VỀ NGÂN SÁCH, VÀ CÁC HỢP ĐỒNG CỦA THÀNH PHỐ; (5) 
VIỆC TIẾN HÀNH CÁC CUỘC BẦU CỬ VÀ TƯ CÁCH CHO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ; 
(6) CÁC YÊU CẦU THÔNG CÁO ĐỐI VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG LẠI THÀNH PHỐ 
VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ, (7) CÁC XUNG ĐỘT LỢI ÍCH CỦA QUAN 
CHỨC; (8) LOẠI BỎ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU LỆ LỖI THỜI VÀ KHÔNG CẦN THIẾT; 
VÀ (9) LỖI CHÍNH TẢ VÀ CÁC THAY ĐỔI KHÔNG RÕ RÀNG KHÁC; CUNG CẤP 
ƯỚC TÍNH VỀ TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA DỰ KIẾN CỦA CÁC SỬA ĐỔI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT, 
NẾU ĐƯỢC THÔNG QUA; THIẾT LẬP CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ; VÀ 
CUNG CẤP MỘT NGÀY CÓ HIỆU LỰC. 

 
*  *  *  *  *  * 

 
XÉT THẤY RẰNG, vào tháng 12 năm 1970, các cử tri của Thành Phố Humble đã phê chuẩn việc 
thông qua hiến chương tự trị phù hợp với luật pháp và hiến pháp của Tiểu Bang Texas; và 
 
XÉT THẤY RẰNG, các cử tri sau đó đã bỏ phiếu để sửa đổi Hiến chương bằng các cuộc bầu cử 
được tổ chức vào tháng 4 năm 1978, tháng 4 năm 1982, tháng 1 năm 1987, tháng 5 năm 1992, 
tháng 5 năm 1996, và tháng 5 năm 2000, và không có cuộc bầu cử nào để xem xét việc sửa đổi 
Hiến chương trong hai năm cho đến ngày 7 tháng Năm, 2022; và   
 
XÉT THẤY RẰNG, sau khi xem xét các khuyến nghị của ủy ban xét duyệt hiến chương do Hội 
đồng chỉ định, Hội đồng Thành phố theo nguyện vọng của riêng mình mong muốn gửi đề xuất sửa 
đổi hiến chương cho các cử tri đủ tiêu chuẩn của Thành phố để họ phê duyệt tại cuộc tổng tuyển 
cử tiếp theo của Thành phố;  
 
XÉT THẤY RẰNG, Thành Phố Humble nằm hoàn toàn trong ranh giới của Quận Harris, và Hội 
Đồng Thành Phố chấp thuận tiến hành cuộc bầu cử đặc biệt như một phần của cuộc bầu cử kết hợp 
với Quận Harris theo Chương 271 của Bộ Luật Bầu Cử Texas; và  
 
XÉT THẤY RẰNG, Hội đồng Thành phố nhận thấy rằng các sửa đổi trong Hiến chương, nếu 
được thông qua, sẽ không có tác động đáng kể về tài chính hoặc có liên quan đến Thành phố; tuy 
nhiên, Bản sửa đổi Điều lệ quy định rằng Hội đồng có thể ấn định mức lương cho các viên chức 
(Đề xuất (A), Sửa đổi Điều II Liên quan đến Mức lương cho Viên chức và Cải thiện Khu Dân Cư) 
có thể cung cấp cơ sở pháp lý cho việc trích lập ngân quỹ trong tương lai; VÌ VẬY BÂY GIỜ, 
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HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ HUMBLE, TEXAS, RA LỆNH NHƯ SAU: 
 
Mục 1.   Kết Luận.  Các dữ kiện và nội dung trình bày trong phần mở đầu theo đây được thấy và 
tuyên bố là đúng và chính xác và được đưa vào đây và trở thành một phần của nó cho mọi mục 
đích. 
 
Mục 2. Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Được Yêu Cầu.  Theo như qui định của các điều luật tổng quát 
và Hiến Pháp Tiểu Bang Texas, một cuộc bầu cử đặc biệt theo đây được yêu cầu và ra lệnh tổ chức 
vào ngày thứ Bảy, 7 tháng Năm, 2022, mà ở cuộc bầu cử đó, tất cả các cử tri hội đủ điều kiện của 
Thành Phố sẽ bỏ phiếu để chấp thuận hoặc phản đối đề xuất sửa đổi Hiến Chương.  Cuộc bầu cử 
đặc biệt sẽ được tổ chức đồng thời với cuộc tổng tuyển cử của Thành Phố vào ngày 7 tháng Năm, 
2022.  Các đề xuất sửa đổi Hiến chương Thành phố được nêu dưới đây.  
 
Mục 3.  Các Nội Dung Sửa Đổi Được Đề Xuất; Thông báo.  Chiếu theo Mục 9.004(c) của Bộ 
Luật Chính Quyền Địa Phương Texas, Thư Ký Thành Phố được được chỉ đạo thông báo công khai 
về cuộc bầu cử trên một tờ báo phát hành rộng rãi được xuất bản trong Thành phố.  Thông báo sẽ 
1) bao gồm một bản sao chi tiết của các sửa đổi được đề xuất và 2) ước tính về tác động tài chính 
dự kiến đối với thành phố nếu các sửa đổi được đề xuất được thông qua tại cuộc bầu cử.  Thông 
Báo phải được đăng trong cùng ngày trong mỗi tuần của hai (2) tuần sau đó, và lần đăng đầu phải 
nằm trong khoảng thời gian từ mười bốn (14) ngày trước ngày tổ chức cuộc bầu cử.   Trong cuộc 
bầu cử, các cử tri đã đăng ký của Thành phố sẽ quyết định bằng cách bỏ phiếu “Có” hoặc “Không” 
cho biết họ có ủng hộ các đề xuất sau đây hay không:  

 
Kế Hoạch Đề Nghị A 

CÁC ĐIỀU KHOẢN I, II, III, V, VÀ VIII CỦA HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ 
HUMBLE CÓ ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ XÁC ĐỊNH QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ 
CỦA QUẢN LÝ THÀNH PHỐ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA QUẢN LÝ THÀNH 
PHỐ ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ, THỊ TRƯỞNG, VÀ LUẬT SƯ 
THÀNH PHỐ HAY KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản I, Mục 3 của Hiến Chương sẽ được 
tu chính như sau: 
 
"Mục 3. - Hình thức chính quyền.  
Chính quyền thành phố theo như quy định của Hiến Chương này sẽ được gọi là hình thức chính 
quyền "hội đồng-giám đốc." Theo các điều khoản, và chỉ bị hạn chế bởi luật pháp hiện hành của 
Hiến Pháp và luật pháp Tiểu Bang Texas và của Hiến Chương này, tất cả quyền hạn của thành phố 
sẽ được ủy quyền cho một hội đồng được bầu chọn, với chức năng ban hành các sắc lệnh, phê 
chuẩn ngân sách, quyết định các chính sách, và bổ nhiệm giám đốc thành phố, người sẽ chịu trách 
nhiệm trước hội đồng thành phố về việc thực thi pháp luật và điều hành chính quyền thành phố. 
Tất cả quyền lực của thành phố sẽ được thực thi theo như cách thức được quy định trong Hiến 
Chương này, hoặc nếu Hiến Chương không quy định sẽ thực thi theo quy định của sắc lệnh hoặc 
luật pháp hiện hành." 
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Điều Khoản II, các Mục 1 và 8 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 1. - Hội Đồng Thành Phố.  
Chính quyền thành phố sẽ bao gồm một thị trưởng và năm thành viên hội đồng sẽ được bầu ra từ 
thành phố nói chung bởi các đại cử tri đủ tiêu chuẩn của thành phố. " 
 
"Mục 8. - Thị Trưởng.  
Thị trưởng sẽ chủ trì các cuộc họp của hội đồng thành phố và có quyền biểu quyết về mọi vấn đề 
mà hội đồng xem xét, nhưng sẽ không đảm trách các nhiệm vụ quản lý hành chánh thường lệ. Thị 
trưởng sẽ thực hiện các quyền hạn khác và thực hiện các nhiệm vụ khác như được hoặc có thể 
được trao và áp đặt bởi hiến chương này và các sắc lệnh của thành phố. Thị trưởng sẽ được coi là 
người đứng đầu chính quyền thành phố cho tất cả các mục đích nghi lễ và được chính quyền công 
nhận cho các mục đích của luật quân đội. Trong trường hợp nguy cấp hoặc khẩn cấp, thị trưởng 
có thể tuyên bố tình trạng thiên tai của địa phương và ban hành các lệnh khác và thực hiện các 
hành động cần thiết khác để duy trì trật tự và thực thi luật pháp. Khi được hội đồng thành phố ủy 
quyền, thị trưởng sẽ ký các văn bản chính thức, chẳng hạn như sắc lệnh, nghị quyết, truyền đạt, 
thỏa thuận tài trợ, bảng chính thức, hợp đồng và trái phiếu. ” 
 
Điều Khoản II cũng sẽ được sửa đổi bằng cách bổ sung các phần có nội dung: 
 
"Mục 8-19.  Thị Trưởng Lâm Thời.   
Nếu có chỗ khuyết trong văn phòng thị trưởng hoặc trong trường hợp thị trưởng vắng mặt hoặc 
trong tình trạng khuyết tật, thị trưởng lâm thời sẽ làm việc với tư cách là thị trưởng cho đến khi 
người kế nhiệm được bầu hoặc bổ nhiệm và đủ tiêu chuẩn. Tại cuộc họp đầu tiên của mỗi hội đồng 
mới, hoặc ngay sau đó nếu có thể thực hiện được, một trong các thành viên hội đồng sẽ được bầu 
làm thị trưởng lâm thời, người sẽ giữ chức vụ đó một năm. Trong trường hợp thị trưởng thất bại, 
không có đủ năng lực, hoặc từ chối hành động, thị trưởng lâm thời sẽ thực hiện các nhiệm vụ của 
thị trưởng. Khi phục vụ với tư cách là viên chức chủ tọa tại các cuộc họp của hội đồng thành phố, 
thị trưởng lâm thời sẽ có các quyền và đặc quyền như quy định cho thị trưởng trong hiến chương 
này. Trong trường hợp vắng mặt tại thành phố hoặc sự thất bại, không đủ năng lực, hoặc từ chối 
làm việc của cả thị trưởng và thị trưởng lâm thời trong việc thực hiện các nhiệm vụ của thị trưởng, 
hội đồng thành phố có thể, tại một cuộc họp hội đồng, bằng một cuộc biểu quyết gồm ba phiếu tán 
thành, bầu ra một thị trưởng lâm thời thừa hành, người sẽ phục vụ với tư cách là thị trưởng với tất 
cả quyền lực và đặc quyền của thị trưởng cho đến khi thị trưởng hoặc thị trưởng lâm thời sẽ tiếp 
tục nhiệm vụ của văn phòng đó. ”  

 
"Mục 9-1. – Bổ Nhiệm Quản Lý Thành Phố. 
(1) Bổ Nhiệm Quản Lý Thành Phố.  Hội Đồng Thành Phố sẽ bổ nhiệm một viên chức của Thành 
Phố, là người sẽ giữ chức danh Quản Lý Thành Phố, và là người có thẩm quyền cũng như thực 
hiện các nhiệm vụ quy định trong hiến chương này.  Người quản lý thành phố sẽ là một nhân viên 
theo ý muốn và sẽ được bổ nhiệm vô thời hạn.  Không có ủy viên hội đồng nào sẽ được bổ nhiệm 
như vậy trong nhiệm kỳ người đó lẽ ra được bầu chọn, cũng như trong vòng một năm sau ngày hết 
hạn nhiệm kỳ của người đó.   
(2) quản lý thành phố thừa hành  Bằng thư gửi cho thư ký thành phố, người quản lý thành phố có 
thể chỉ định, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng, một quan chức hành chính thành phố đủ 
tiêu chuẩn làm quyền quản lý thành phố trong thời gian người quản lý thành phố vắng mặt hoặc 
trong tình trạng khuyết tật tạm thời. Hội đồng có thể hủy bỏ chỉ định đó bất cứ lúc nào và chỉ định 



 
4 

 

một người khác làm quản lý thành phố để phục vụ trong thời gian đó; và nếu người quản lý thành 
phố không thực hiện việc chỉ định như vậy, hội đồng có thể chỉ định một người quản lý thành phố 
thừa hành để phục vụ trong thời gian đó. Hội đồng có thể loại bỏ một người quản lý thành phố 
thừa hành bất cứ lúc nào. ” 
 
"Mục 9-2:  Các quyền hạn và nhiệm vụ của quản lý thành phố. 
Quản Lý Thành Phố sẽ là trưởng ban điều hành và trưởng ban hành pháp của chính quyền Thành 
Phố. Quản Lý Thành Phố sẽ chịu trách nhiệm với Hội Đồng về việc điều hành tất cả mọi sự vụ của 
Thành Phố. Vì vậy, Quản Lý Thành Phố sẽ có thẩm quyền và sẽ cần phải: 
(1) Bổ nhiệm và, khi cần thiết vì lợi ích của dịch vụ, loại bỏ tất cả các viên chức và nhân viên của 
Thành Phố, trừ khi có quy định khác theo hiến chương này, và trừ khi quản lý thành phố có thể ủy 
quyền cho một trưởng ban bổ nhiệm và loại bỏ các cấp dưới trong ban đó; 
(2) Chuẩn bị ngân sách hàng năm và đệ trình ngân sách đó cho Hội Đồng Thành Phố và chịu trách 
nhiệm quản lý ngân sách đó sau khi được thông qua. 
(3) Chuẩn bị và đệ trình lên hội đồng, vào thời điểm kết thúc năm tài khóa, báo cáo đầy đủ về các 
hoạt động tài chánh cũng như hoạt động hành chánh của thành phố trong năm trước. 
(4) Tham dự các cuộc họp hội đồng và cập nhật cho hội đồng về tình hình tài chánh và nhu cầu 
tương lai của thành phố cũng như đưa ra các đề xuất mà quản lý thành phố thấy cần thiết.  
(5) Thi hành hiến chương và sắc lệnh; 
(6) Kiểm soát công việc của tất cả các phòng ban do hiến chương và sắc lệnh tạo ra; 
(7) Thi hành các văn bản với tư cách là người điều hành cho thành phố; 
(8) Tiến hành các cuộc điều tra khi xét thấy cần thiết, hoặc theo chỉ đạo của hội đồng; và 
(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác như có thể được quy định theo hiến chương này hoặc theo yêu 
cầu của hội đồng đối với quản lý thành phố, và không trái với quy định của hiến chương này. 
 
"Mục 9-3.   Các viên chức khác của thành phố. 
Các viên chức khác của thành phố sẽ là thư ký thành phố, luật sư thành phố, và thẩm phán của tòa 
án thành phố, những người sẽ được bổ nhiệm bởi người quản lý thành phố với sự chấp thuận của 
hội đồng thành phố. ” 
 
"Mục 10-1.  Luật Sư Thành Phố. 
Luật sư thành phố sẽ là cố vấn pháp lý, và luật sư và cố vấn cho thành phố và tất cả các viên chức 
và các ban ngành của thành phố. " 
 
"Mục 10-2.   Tòa Án Thành Phố; bổ nhiệm thẩm phán thành phố.  
(1) Thẩm phán của tòa án thành phố sẽ phục vụ nhiệm kỳ hai năm đồng thời với nhiệm kỳ của thị 
trưởng. Thẩm phán có thể bị loại bỏ vì không đủ năng lực, có hành vi sai trái hoặc bất lương. Thẩm 
phán này sẽ được hưởng mức thù lao do hội đồng thành phố qui định. Thẩm phán này sẽ là thẩm 
phán tòa án thành phố có thẩm quyền pháp lý và sẽ hoạt động theo cách thức luật pháp qui định 
và cho phép.  
(2) Người quản lý thành phố sẽ bổ nhiệm thư ký và các phó thư ký của tòa án thành phố, những 
người có quyền điều hành các chức năng như các lời tuyên thệ, bản tuyên thệ, làm giấy chứng 
nhận, đóng dấu của tòa án thành phố và thực hiện mọi công việc thông thường và cần thiết của các 
thư ký của tòa án, trong việc tiến hành các nhiệm vụ của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc 
lưu giữ hồ sơ và tài khoản của tòa án thành phố. 
 
(3) Tất cả các khoản tiền phạt, chi phí đặc biệt và hình phạt do tòa án thành phố đưa ra sẽ được 
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nộp vào kho bạc thành phố để sử dụng và mang lại lợi ích cho thành phố, có thể phù hợp với luật 
pháp tiểu bang hiện tại và trong tương lai. ” 

 
"Mục 11-1.    Các phòng ban hành chánh. 
Các phòng ban hành chánh sau đây được thành lập: tài chánh, cảnh sát, cứu hỏa, và công chánh.   
Hội đồng thành phố có thể, theo khuyến nghị của người quản lý thành phố, hợp nhất thành một 
phòng ban với không quá hai trong số các phòng ban được thành lập theo đây; và theo sắc lệnh có 
thể tạo ra, thay đổi và bãi bỏ các vị trí, phòng ban, và cơ quan khác với các vị trí, phòng ban, và 
cơ quan do hiến chương này thành lập. ” 
 
"Mục 11-2.   Các Giám Đốc. 
Đứng đầu mỗi cơ quan hành chính có một giám đốc, do người quản lý thành phố bổ nhiệm với sự 
chấp thuận của hội đồng thành phố, người này có quyền giám sát và kiểm soát các cơ quan thuộc 
sở quản lý của thành phố.  Hai hoặc nhiều phòng ban có thể do cùng một cá nhân đứng đầu; người 
quản lý thành phố có thể đứng đầu một hoặc nhiều phòng ban, và giám đốc các phòng ban cũng 
có thể là trưởng các phòng ”. 
 
"Mục 11-3.   Các phòng ban. 
Công việc của từng bộ phận hành chính có thể được phân bổ cho các phòng ban của bộ phận đó 
với sự chấp thuận của người quản lý thành phố. ” 
 
"Mục 11-4.  Không can thiệp vào sự điều hành. 
Hội đồng thành phố và bất kỳ thành viên nào của hội đồng sẽ không chỉ đạo người quản lý thành 
phố hoặc cấp dưới của người quản lý thành phố việc bổ nhiệm hoặc cách chức bất kỳ người nào 
khỏi chức vụ của họ.  Ngoại trừ mục đích điều tra theo Hiến Chương này, hội đồng thành phố và 
các thành viên của hội đồng sẽ chỉ giải quyết vấn đề quản lý hành chánh qua Quản Lý Thành Phố, 
và Hội Đồng Thành Phố cũng như bất kỳ thành viên nào trong Hội Đồng Thành Phố đều không 
được phép ra lệnh cho bất kỳ cấp dưới nào của Quản Lý Thành Phố, cho dù là công khai hay kín 
đáo." 
 
Điều Khoản III, Ngân Sách, các Mục 2 và 7 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 2. - Soạn thảo và đệ trình ngân sách.  
Ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi bắt đầu mỗi năm ngân sách, quản lý thành phố sẽ đệ trình cho 
hội đồng thành phố một đề xuất ngân sách. Ngân sách phải cung cấp một bản kế hoạch tài chính 
hoàn chỉnh cho năm tài khóa. Ngân sách này cũng sẽ bao gồm một bảng tổng hợp các khoản chi 
tiêu được đề xuất và các khoản thu ước tính của thành phố, cùng với sắc lệnh phân bổ và sắc lệnh 
về thuế. " 
 
“Mục 7. - Ngày thông qua cuối cùng; có hiệu lực; nộp hồ sơ.  
Sau khi thông qua lần cuối, ngân sách sẽ có hiệu lực trong năm tài khóa. Một bản sao ngân sách, 
như đã được thông qua lần cuối, sẽ được nộp cho thư ký thành phố và được thư ký thành phố xác 
nhận là bản sao chính xác. " 
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Điều Khoản IV, Mục 4 sẽ được tu chính như sau:  
 
“Mục 4. - Giải ngân.  
Tất cả các chi phiếu, chứng từ, hoặc lệnh rút tiền từ kho lưu ký thành phố sẽ được ký bởi 
quản lý thành phố, hoặc người được ủy quyền bởi quản lý thành phố và được thị trưởng phê 
chuẩn. Trong trường hợp không có thị trưởng, chi phiếu có thể được phê chuẩn bởi thị trưởng 
lâm thời. " 
 
Và, Điều Khoản VIII, Mục 3 (cách chức người được bổ nhiệm) sẽ được tu chính như sau:  
 

Kế Hoạch Đề Nghị B 
ĐIỀU KHOẢN II, MỤC 7 VÀ 9 CỦA HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ HUMBLE 
CÓ ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐƯA RA MỨC LƯƠNG 
CHO CÁC VIÊN CHỨC ĐƯỢC BẦU CHỌN VÀ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ ĐỂ 
THÔNG QUA, SẮP XẾP KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CÁC KHU DÂN CƯ NHƯ ĐÃ 
ĐƯỢC PHÁP LUẬT TIỂU BANG CHO PHÉP HAY KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản II, Mục 7 và Mục 9, phụ mục (4) - 
(9) của Hiến Chương sẽ được tu chính như sau: 
 
“Mục 7. - Các cuộc họp và mức lương của thị trưởng và các thành viên hội đồng.  
Hội đồng thành phố sẽ tổ chức ít nhất một cuộc họp thường kỳ hàng tháng và thị trưởng hoặc ba 
ủy viên hội đồng có thể triệu tập nhiều cuộc họp đặc biệt nếu cần thiết để giải quyết sự vụ của 
thành phố. Mỗi ủy viên hội đồng và thị trưởng sẽ nhận một mức lương cho sự cống hiến của họ 
như được quy định bởi sắc lệnh. Chế độ đãi ngộ của một viên chức theo phần này có thể không 
thay đổi trong nhiệm kỳ mà viên chức đó được bầu hoặc bổ nhiệm. Ngoài ra, các thành viên của 
hội đồng thành phố có thể được hoàn trả các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực thi công 
vụ với sự chấp thuận của hội đồng thành phố tại một cuộc họp thường kỳ ”. 
 
"Mục 9. - Quyền hạn." 
" (4) Phê duyệt hoặc qui định việc phê duyệt các sơ đồ phân khu. 
(5) Thông qua và điều chỉnh bản đồ chính thức của thành phố. 
(6) Quy định việc thành lập và ấn định các ranh giới cứu hỏa và quy định dạng cũng như tính chất 
của các tòa nhà hay kết cấu hay các công trình cải tiến sẽ được xây lên trong thành phố, và để cung 
cấp cho việc xây dựng các tòa nhà chống cháy trong các giới hạn nhất định, và quy định việc kiểm 
duyệt các kết cấu hoặc tòa nhà nguy hiểm hoặc các tòa nhà đổ nát được cho là làm tăng nguy cơ 
hỏa hoạn, và cách thức dỡ bỏ hoặc phá hủy các tòa nhà đó. 
(8) Thông qua, tu chỉnh, và thực hiện các kế hoạch xóa sổ các khu nhà ổ chuột và phục hồi các 
khu vực bị tàn rụi.  
(9) Phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các kế hoạch tái hoạch định, cải tiến và tái thiết các khu phố 
và tái hoạch định, tái xây dựng hoặc tái thiết bất kỳ khu vực hoặc địa hạt nào có thể bị phá hủy 
toàn bộ hoặc một phần do thiên tai." 
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Kế Hoạch Đề Nghị C 

ĐIỀU KHOẢN VIII, MỤC 7 VÀ 14 CỦA HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ 
HUMBLE CÓ NÊN ĐƯỢC SỬA ĐỔI CHO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ QUYỀN 
THAY ĐỔI VÀ TÁI TẠO CÁC QUY ĐỊNH TRONG HIẾN CHƯƠNG THEO 
THỨ TỰ VÀ YÊU CẦU XÉT LẠI ĐIỀU KIỆN THEO ĐỊNH KỲ BỞI HỘI 
ĐỒNG HIẾN CHƯƠNG HAY KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản VIII, các Mục 7 và 14 của Hiến 
Chương sẽ được tu chính như sau: 
 
“Mục 7. - Sắp xếp lại và Đánh số lại. 
Hội đồng thành phố sẽ có thẩm quyền ban hành sắc lệnh để đánh số lại và sắp xếp lại tất cả các 
điều khoản, mục, tiểu mục, đoạn, và tiểu đoạn của hiến chương, hoặc bất kỳ phần nội dung tu 
chính nào của hiến chương nếu thấy thích hợp." 
 
"Mục 14.  Ủy ban duyệt xét hiến chương 
Ít nhất mười (10) năm một lần, hội đồng thành phố sẽ chỉ định một ủy ban duyệt xét hiến chương 
gồm các công dân của thành phố để hỏi về hoạt động của chính quyền thành phố theo các điều 
khoản của hiến chương và xác định xem có bất kỳ điều khoản nào như vậy cần sửa đổi hay không 
và báo cáo những kết luận họ tìm được và trình bày những sửa đổi được đề xuất của mình, nếu có, 
trước hội đồng thành phố. ” 
 

Kế Hoạch Đề Nghị D 
ĐIỀU KHOẢN II, MỤC 14, ĐIỀU III, MỤC 4 VÀ ĐIỀU V, MỤC 2 VÀ 3 CỦA 
HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ HUMBLE ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ CHO PHÉP 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN, ĐIỀU TRẦN VÀ THÔNG BÁO NGÂN SÁCH, VÀ 
CÁC HỢP ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐƯỢC BỔ SUNG VÀ THỰC HIỆN THEO 
YÊU CẦU PHÁP LUẬT TIỂU BANG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG 
THÀNH PHỐ HAY KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản II, Mục 14 của Hiến Chương sẽ được 
tu chính như sau: 
 
"Mục 14. – Kiểm toán độc lập.  
Trước khi kết thúc mỗi năm tài khóa, hội đồng sẽ chỉ định một kế toán viên công chứng, người 
được Tiểu Bang Texas cấp phép, để tiến hành kiểm toán độc lập các sổ sách kế toán và các bằng 
chứng giao dịch tài chánh của chính quyền thành phố, và sẽ đệ trình một bản báo cáo có tuyên thệ 
cho hội đồng thành phố trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
khóa của thành phố. ” 
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Điều Khoản III, Ngân Sách, Mục 4 sẽ được xóa đi và Mục 5 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 5. - Điều trần công khai về ngân sách.  
Hội đồng sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai về ngân sách như đã được đệ trình, tại đó tất 
cả những người quan tâm sẽ có cơ hội được lắng nghe, ủng hộ hoặc phản đối các ước tính hoặc 
bất kỳ mục nào trong đó. " 
 
Và, Điều Khoản V, Các Chính Sách Tài Chính, các Mục 2 và 3 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 2. - Thủ tục mua hàng.  
Tất cả các hợp đồng và việc mua bán sẽ được thực hiện theo quy chế hiện hành của tiểu bang và 
các chính sách mua hàng của thành phố đã được hội đồng thành phố phê duyệt. 
 
Mục 3. - Hợp đồng cải tạo thành phố.  
Sẽ không có hợp đồng nào được trao để cải thiện thành phố trừ khi tuân theo các quy chế hiện 
hành của tiểu bang. " 
 

Kế Hoạch Đề Nghị E  
ĐIỀU KHOẢN II, V, VÀ VII CỦA HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ HUMBLE 
CÓ ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ CHO PHÉP HIẾN CHƯƠNG CÓ SỰ ĐỒNG THUẬN 
VỚI PHÁP LUẬT TIỂU BANG VÀ LIÊN BANG VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÁC 
CUỘC BẦU CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN CHO HỘI ĐỒNG THÀNH 
PHỐ HAY KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản II, các Mục 4 và 5 của Hiến Chương 
sẽ được tu chính như sau: 
 
"Mục 4. - Tiến hành các cuộc bầu cử.  
Tất cả các cuộc bầu cử của thành phố sẽ phải tuân theo, trừ khi có quy định khác trong hiến chương, 
luật của Tiểu Tiểu Bang Texas cho các cuộc bầu cử tổng tuyển cử và các cuộc bầu cử thành phố, 
cho đến nay, điều tương tự cũng có thể áp dụng được; và trong trường hợp luật chung của hoặc 
hiến chương này không quy định được một số đặc điểm của cuộc bầu cử thành phố, thì hội đồng 
sẽ có quyền cung cấp cho sự thiếu hụt đó và không có sự chính thức nào trong việc tiến hành bầu 
cử thành phố sẽ vô hiệu tương tự, nếu được tiến hành công bằng và tuân thủ đáng kể các luật 
chung, nếu có, cũng như với hiến chương và sắc lệnh của thành phố. Hội đồng thành phố sẽ là 
người ra phán quyết về cuộc bầu cử và đánh giá trình độ năng lực của các thành viên trong hội 
đồng thành phố, tùy theo quyết định của ban thẩm định trong trường hợp có khiếu nại.  
 
Các lá phiếu bầu trong tất cả các cuộc bầu cử sẽ được các viên chức phụ trách bầu cử nộp cho hội 
đồng thành phố theo luật của Tiểu bang, sau đó hội đồng sẽ kiểm tra số phiếu bầu và ưu tiên công 
bố kết quả của cuộc bầu cử. Các viên chức mới được bầu có thể thực hiện nhiệm vụ của họ ngay 
sau đó khi đã hội đủ tiêu chuẩn tham gia vào chức vụ. Nếu bất kỳ viên chức nào không đủ tiêu 
chuẩn trong vòng ba mươi (30) ngày sau cuộc bầu cử của họ, chức vụ của họ sẽ được coi là bỏ 
trống và vị trí đó được lấp đầy theo các quy định của hiến chương này để lấp đầy các ghế trống 
trong văn phòng.  
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"Mục 5. - Các tiêu chuẩn điều kiện của hội đồng thành phố.  
Thị trưởng và mỗi ủy viên hội đồng phải từ mười tám (18) tuổi trở lên và phải là cử tri đủ tiêu 
chuẩn và đã đăng ký của Thành phố Humble trong thời gian ít nhất một năm ngay trước cuộc bầu 
cử. Thị trưởng và các ủy viên hội đồng sẽ không nắm giữ bất kỳ chức vụ công được bầu nào khác. 
Một thành viên của hội đồng thành phố không duy trì được yêu cầu về cư trú sẽ dẫn đến việc vị trí 
đó tự động bị bỏ trống. " 
 
Và, Điều Khoản VII, Mục 5 sẽ được tu chính như sau:  
 
“Mục 5. - Xem xét bởi hội đồng.  
Khi hội đồng nhận được một kiến nghị trưng cầu dân ý hoặc đề xướng được xác nhận, hội đồng 
sẽ tiến hành ngay lập tức để xem xét kiến nghị đó và thực hiện biện pháp thi hành cuối cùng không 
muộn hơn sáu mươi (60) ngày sau đó. Nếu hội đồng không thông qua sắc lệnh được đề xuất bởi 
bản đề xướng, hoặc nếu hội đồng không hủy bỏ sắc lệnh được chỉ định trong bản kiến nghị trưng 
cầu dân ý, thì một sắc lệnh được đề xuất hoặc một sắc lệnh được giới thiệu sẽ được đệ trình cho 
các cử tri đủ tiêu chuẩn của thành phố vào ngày bầu cử hợp nhất tiếp theo. Các sắc lệnh được đệ 
trình để bỏ phiếu phù hợp với các điều khoản về đề xướng và trưng cầu dân ý của điều lệ này sẽ 
bao gồm các kế hoạch đề nghị sau:  
"Bỏ phiếu thuận cho sắc lệnh"; và  
"Bỏ phiếu chống lại sắc lệnh".  
Đề xuất đã nói sẽ được thông qua bởi đa số phiếu của các đại cử tri bỏ phiếu trong đó. " 
 

Kế Hoạch Đề Nghị F 
ĐIỀU KHOẢN I, MỤC 5 VÀ ĐIỀU KHOẢN II, MỤC 13 TRONG HIẾN 
CHƯƠNG THÀNH PHỐ HUMBLE CÓ ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ TĂNG THỜI 
HẠN THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC TỐ TỤNG CỦA CÁ NHÂN BỊ THƯƠNG 
HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN GỬI ĐẾN THÀNH PHỐ VÀ ỦY QUYỀN HỘI 
ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐƯỢC THÔNG BÁO BẰNG CÁCH NIÊM YẾT TÒA 
THỊ CHÍNH VÀ TRÊN TRANG MẠNG CỦA THÀNH PHỐ HAY KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản I, Mục 5 của Hiến Chương sẽ được 
tu chính như sau: 
 
"Mục 5. - Các điều khoản đặc biệt về yêu cầu bồi thường thiệt hại.  
Trước khi thành phố chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc khiếu kiện đối với thương tích cá 
nhân hoặc thiệt hại về tài sản, người bị thương hoặc tài sản bị hư hỏng hoặc người thay mặt họ 
phải thông báo bằng văn bản cho người quản lý thành phố trong vòng sáu (6) tháng sau khi xảy ra 
về thương tích hoặc thiệt hại bị cáo buộc nêu cụ thể trong thông báo như vậy khi nào, ở đâu và 
như thế nào mà thương tích hoặc thiệt hại xảy ra và quy định mức độ thương tích hoặc thiệt hại 
càng chính xác càng tốt, đồng thời cung cấp tên và địa chỉ của tất cả nhân chứng dựa trên lời khai 
của họ người đang dựa vào để xác định thương tích hoặc thiệt hại. Không được phép khiếu kiện 
thành phố để yêu cầu bồi thường thiệt hại về thương tích cá nhân hoặc hư hỏng vật chất trước khi 
hết hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày gửi thông báo nói trên cho quản lý thành phố. Sau khi hết 
thời hạn sáu mươi (60) ngày, người khiếu nại sau đó có thể có hai năm kể từ ngày thương tích hoặc 
thiệt hại bị cáo buộc để khởi kiện. ”  
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Và, Điều Khoản II, Mục 13 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 13. - Thủ tục thông qua các sắc lệnh.  
Mọi sắc lệnh sẽ được giới thiệu dưới dạng văn bản viết và, khi được thông qua, sẽ có hiệu lực vào 
thời điểm nêu trong đó; với điều kiện là bất kỳ sắc lệnh nào áp dụng hình phạt, tiền phạt hoặc tịch 
thu đối với hành vi vi phạm các điều khoản trong đó sẽ có hiệu lực không ít hơn mười ngày kể từ 
ngày thông qua. Trừ khi luật tiểu bang yêu cầu, thư ký thành phố sẽ thông báo về việc thông qua 
mọi sắc lệnh áp dụng hình phạt, tiền phạt hoặc tịch thu đối với hành vi vi phạm các điều khoản 
của sắc lệnh đó, bằng cách ghi chú thích hoặc tiêu đề, bao gồm cả hình phạt, của bất kỳ sắc lệnh 
nào như vậy được đăng (i) trên tờ báo chính thức ở Thành phố Humble ít nhất một lần trong vòng 
mười ngày sau khi sắc lệnh nói trên được thông qua, hoặc (ii) bằng cách đăng trên bảng thông báo 
của thành phố tại Tòa Thị Chính và trên trang web của Thành phố liên tục trong hai mươi (20) 
ngày sau khi thông qua. Thư ký thành phố sẽ ghi chú trên mọi sắc lệnh được yêu cầu xuất bản, 
thực tế là sắc lệnh đã được xuất bản theo yêu cầu của hiến chương, và ngày xuất bản; với điều kiện 
là các quy định của phần này sẽ không áp dụng cho việc hiệu chỉnh, tu chính, sửa đổi và thay thế 
các sắc lệnh của thành phố để xuất bản dưới dạng sách hoặc tập sách nhỏ. Không nhất thiết phải 
có hiệu lực của bất kỳ sắc lệnh nào mà nó phải được đọc nhiều hơn một lần hoặc được xem xét tại 
nhiều hơn một phiên họp của hội đồng. Mọi sắc lệnh sẽ được chứng thực bằng chữ ký của thị 
trưởng và thư ký thành phố và sẽ được ghi lại một cách có hệ thống vào sổ sắc lệnh theo cách thức 
được hội đồng chấp thuận. Chỉ cần ghi chú thích hoặc tiêu đề của sắc lệnh vào biên bản nhật ký 
của các cuộc họp hội đồng. Hội đồng sẽ có quyền yêu cầu các sắc lệnh của thành phố được sửa 
đổi, bổ sung, chỉnh sửa, hệ thống hóa và in dưới dạng điều lệ thường xuyên nếu như hội đồng cho 
là cần thiết, và bản điều lệ như vậy, khi được hội đồng thông qua, sẽ có đầy đủ có quyền hạn và 
hiệu lực mà không cần thiết phải xuất bản cùng một hoặc bất kỳ phần nào của chúng trên một tờ 
báo. Dạng điều lệ như vậy sẽ được thừa nhận trong bằng chứng tại tất cả các tòa án và địa điểm 
mà không cần chứng minh thêm. Trừ khi có quy định khác của luật pháp hoặc Hiến Chương này, 
bất kỳ yêu cầu nào của hội đồng thành phố, hoặc bất kỳ hội đồng, bộ phận hoặc viên chức nào của 
thành phố, cung cấp thông báo về bất kỳ tài sản thực hoặc cá nhân, hành động, sự kiện, điều trần 
hoặc sự kiện khác, bằng quảng cáo hoặc thông báo, đăng quảng cáo hoặc thông báo đó trên bảng 
thông báo của thành phố và trên trang web của thành phố liên tục trong ít nhất bảy mươi hai giờ 
(72) sẽ là thông báo công khai đầy đủ. ” 
 

Kế Hoạch Đề Nghị G 
ĐIỀU KHOẢN VIII, MỤC 5 CỦA HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ HUMBLE 
CÓ NÊN ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ CẤM CÁC VIÊN CHỨC HOẶC NHÂN VIÊN 
THÀNH PHỐ THAM GIA BỎ PHIẾU HOẶC QUYẾT ĐỊNH MÀ CÁ NHÂN 
CÓ LỢI ÍCH ĐÁNG KỂ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIỂU BANG HAY 
KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản VIII, Mục 5 của Hiến Chương sẽ 
được tu chính như sau: 
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"Mục 5. – Quyền lợi cá nhân. Không viên chức hoặc nhân viên nào của thành phố được tham 
gia biểu quyết hoặc quyết định về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến một thực thể kinh doanh hoặc 
bất động sản mà viên chức hoặc nhân viên đó có lợi ích đáng kể theo quy định của luật tiểu bang. 
” 
 

Kế Hoạch Đề Nghị H 
ĐIỀU KHOẢN I, MỤC 2, 4, 8, 9, VÀ 10, ĐIỀU KHOẢN V, MỤC 1 VÀ ĐIỀU 
KHOẢN VIII, MỤC 11 VÀ 14 TRONG HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ 
HUMBLE CÓ NÊN ĐƯỢC XÓA HOẶC SỬA ĐỔI ĐỂ LOẠI BỎ CÁC ĐIỀU 
KHOẢN KHÔNG CÒN ÁP DỤNG VÀ KHÔNG CẦN THIẾT KHÔNG? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản I, các Mục 2 và 9 nên được xóa bỏ, 
và Điều Khoản I, các Mục 4 và 8 sẽ được tu chính như sau: 
 
"Mục 4. - Quyền hạn của thành phố.  
Thành phố sẽ có mọi quyền hạn dành cho các tổ chức thành phố và các thành phố theo Hiến Pháp 
và luật pháp Tiểu Bang Texas, cùng với tất cả các quyền hạn cần thiết khác để thực thi tất cả các 
quyền hạn được hưởng.  Thành phố có thể mua bất động sản trong phạm vi hoặc không cần trong 
phạm vi giới hạn của mình cho bất kỳ mục đích nào của thành phố theo chủ quyền hoặc quyền lợi 
tuyệt đối, qua hình thức mua, quà tặng, di sản thừa kế, cho thuê, hoặc theo bản án, và có thể bán, 
cho thuê, cho vay thế chấp, nắm giữ, quản lý, và kiểm soát bất động sản đó nếu cần vì quyền lợi 
của thành phố; và, ngoại trừ trường hợp bị cấm bởi hiến pháp và quy chế của tiểu bang này hoặc 
bị hạn chế bởi Hiến chương này, thành phố sẽ và có thể thực hiện tất cả các quyền hạn, chức năng, 
quyền, đặc quyền và miễn trừ của thành phố với mọi tên gọi và tính chất. Thành phố có thể sử 
dụng con dấu của tổ chức; có thể bị kiện và có thể kiện; có thể ký hợp đồng và được ký hợp đồng 
với; có thể áp dụng và được áp dụng ở tất cả các tòa án và địa điểm và trong mọi vấn đề, bất cứ 
điều gì; có thể hợp tác với chính quyền tiểu bang Texas hoặc bất kỳ cơ quan nào của họ, hoặc [với] 
bất kỳ phân khu chính trị nào của tiểu bang Texas để thực hiện bất kỳ mục đích hợp pháp nào 
nhằm thúc đẩy quyền lợi, sự an lành, sức khỏe, tinh thần, sự thoải mái, sự an toàn và tiện lợi của 
thành phố hoặc các cư dân thành phố; và có thể thông qua sắc lệnh đó nếu có thể phù hợp để duy 
trì hòa bình, phúc lợi của thành phố và để thực hiện các chức năng của chính quyền thành phố. 
Không được coi danh sách các quyền hạn cụ thể theo Hiến Chương này là danh sách đầy đủ, và 
ngoài các quyền hạn ghi hoặc được đề cập trong danh sách đó, hoặc thích hợp để thi hành các 
quyền hạn đó, Thành Phố Humble muốn có, và có thể thực thi tất cả các quyền hạn của chính 
quyền tự quyết cấp địa phương, và tất cả các quyền hạn, không bị nghiêm cấm bỏi hiến pháp và 
luật pháp Tiểu Bang Texas."  
 
"Mục 8. - Các công trình cải tiến đường phố.  
Thành phố Humble sẽ có quyền hạn, quyền kiểm soát và thẩm quyền pháp lý duy nhất đối với các 
đường phố công cộng, đại lộ, và ngõ hẻm của thành phố, và có thể tiến hành cải tiến các công trình 
đó như lát đường, lát lại đường, nâng cao, xả nước, hoặc theo cách khác.  Quyền hạn, quyền kiểm 
soát và thẩm quyền pháp lý duy nhất sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền điều tiết, đặt địa 
điểm, di dời địa điểm, loại bỏ hoặc nghiêm cấm việc đặt tất các đường ống, đường dây, đường dây 
điện của hệ thống điện nước, hoặc bất động sản khác. " 
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Và, Điều Khoản V, Mục 1 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 1. - Bán tài sản của thành phố, thủ tục.  
Tất cả các giao dịch mua bán tài sản của thành phố phải tuân theo các thủ tục thông báo và đấu 
thầu hiện hành của luật tiểu bang. Hội đồng thành phố sẽ có quyền từ chối tất cả các hồ sơ dự thầu 
và lặp lại các thủ tục bắt buộc khi xét thấy thích hợp để làm như vậy. ” 
 
Và, Điều Khoản VIII, Mục 11 sẽ được tu chính như sau:  
 

Kế Hoạch Đề Nghị I 
CÁC ĐIỀU KHOẢN I, II, V, VII, VÀ VIII TRONG HIẾN CHƯƠNG THÀNH 
PHỐ HUMBLE CÓ ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ SỬA SAI LỖI CHÍNH TẢ VÀ THỰC 
HIỆN CÁC THAY ĐỔI NHỎ KHÁC ĐỂ CẬP NHẬT NGÔN NGỮ CHO VIỆC 
SỬ DỤNG HIỆN NAY? 

[ ] CÓ 
[ ] KHÔNG 

 
Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, Điều Khoản I, các Mục 7, 12, và 13 của Hiến 
Chương sẽ được tu chính như sau: 
 
"Mục 7. - Quyền hạn về đường phố.  
Thành phố Humble sẽ có thẩm quyền thiết kế, thiết lập, đặt tên, mở, thay thế, mở rộng, thu hẹp, 
nắn thẳng, thay đổi, hạ thấp, mở rộng, phân độ, bỏ trống, từ bỏ, ngừng sử dụng, dỡ bỏ, đóng, bảo 
dưỡng, lát đường, giám sát, bảo trì, và cải tiến các đường phố, ngõ hẻm, lối đi bộ, công viên, quảng 
trường, các địa điểm công cộng và cầu; và quản lý việc sử dụng các công trình đó và dọn bỏ hoặc 
yêu cầu dọn bỏ ra khỏi tất cả các chướng ngại vật, vật lấn chiếm ở bất kỳ dạng nào hay hình thức 
nào trên đường phố, lối đi bộ, ngõ hẻm và các bất động sản hay địa điểm công cộng khác."   
 
"Mục 12. - Vứt Bỏ Rác.  
Theo sắc lệnh, Hội Đồng Thành Phố có thể thông qua và đề ra các quy chế và nội quy đối với việc 
xử lý và vứt bỏ tất cả các loại rác, rác thải và đồ bỏ đi trong phạm vi Thành Phố Humble, và ngoài 
ra còn có thể áp dụng các khoản phí và thù lao đối với việc thu gom rác tái chế, rác thải, rác thường 
và đồ bỏ đi, và đề ra các quy chế cũng như nội quy cho việc truy thu đó.   
 
Mục 13. - Những điều phiền toái, v.v...  
Thành phố sẽ có quyền xác định những điều phiền toái và ngăn cấm những điều tương tự trong 
phạm vi thành phố và bên ngoài giới hạn thành phố trong khoảng cách năm nghìn (5000) bộ Anh; 
trao quyền giữ trật tự cho tất cả các công viên hoặc khu đất, đường cao tốc hoặc đại lộ thuộc sở 
hữu của thành phố nói trên và nằm bên ngoài thành phố nói trên, cấm các hành động gây ô nhiễm 
bất kỳ dòng chảy, cống rãnh hoặc phụ lưu nào, có thể tạo thành nguồn cung cấp nước của bất kỳ 
thành phố nào và cho phép việc lập chính sách giống nhau cũng như giúp cho việc bảo vệ bất kỳ 
lưu vực sông nào và việc kiểm soát tương tự, để kiểm tra các cơ sở chăn nuôi bò sữa, chuồng giết 
mổ, và các lò mổ trong và ngoài các giới hạn của thành phố, từ đó thịt hoặc sữa được cung cấp cho 
cư dân của thành phố. " 
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Điều Khoản II, Mục 2 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 2. - Các cuộc bầu cử thành phố.  
Các cuộc bầu cử thị trưởng và các thành viên của hội đồng thành phố sẽ được tổ chức vào những 
ngày do Bộ luật Bầu cử Texas quy định. Một viên chức được bầu có thể là một ứng cử viên để tái 
đắc cử vào chức vụ mà họ đang nắm giữ, nhưng không ai có thể trở thành ứng cử viên cho chức 
thị trưởng hoặc thành viên hội đồng, sau đó trở thành một viên chức, nhân viên hoặc đại diện được 
bầu hoặc bổ nhiệm của Thành phố Humble. Các ứng cử viên cho hội đồng thành phố sẽ tranh cử 
cho Vị trí số Một, Vị trí số Hai, Vị trí số Ba, Vị trí số Bốn, Vị trí số Năm hoặc cho thị trưởng, tùy 
từng trường hợp.  
 
Tại bất kỳ cuộc bầu cử thường kỳ hoặc đặc biệt nào được tổ chức với mục đích như vậy, ứng cử 
viên nhận được đa số phiếu bầu cho chức vụ hoặc vị trí mà họ là ứng cử viên sẽ được tuyên bố là 
đã trúng cử; tuy nhiên với điều kiện là số phiếu hòa sẽ được xác định theo quy định của Bộ luật 
Bầu cử Texas. ” 
 
Điều Khoản V, Mục 5 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 5. – Vay dựa trên mức thuế bất động sản ước tính.  
Trong bất kỳ một năm ngân sách nào, dựa trên mức ước tính thuế bất động sản sẽ thu cho năm đó, 
cho dù được áp dụng hay sẽ được áp dụng trong năm đó, hội đồng thành phố có thể ban hành nghị 
quyết cho phép vay tiền bằng cách phát hành các công trái có thể thương lượng của thành phố, và 
mỗi loại công trái này sẽ được ấn định là “công trái thuế dự kiến cho năm 20 _", (stating the budget 
year) Các công trái này sẽ đáo hạn và phải trả trễ nhất là khi kết thúc năm tài khóa mà các công 
trái ban đầu sẽ được phát hành." 
 
Điều Khoản VII, các Mục 3, 6 và 7 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 3. - Hình thức kiến nghị; ủy ban hoặc những người thỉnh nguyện.  
Các lá thư kiến nghị tiên khởi phải có toàn văn của sắc lệnh được đề xuất. Tất cả các chữ ký trên 
các kiến nghị tiên khởi hoặc trưng cầu dân ý không nhất thiết phải được đính kèm vào một tờ giấy. 
Mỗi người ký tên của bất kỳ giấy thỉnh nguyện nào sẽ ký tên của họ bằng mực hoặc bút chì không 
thể tẩy xóa và phải ghi rõ tên nơi cư trú của họ theo đường phố và số nhà, hoặc mô tả khác đủ để 
xác định địa điểm. "  
 
Mục 6. - Thủ tục bãi nhiệm.  
(1)  Thị trưởng hoặc bất kỳ thành viên nào của hội đồng thành phố có thể bị cách chức bằng cách 
bãi nhiệm. Bất kỳ cử tri nào của thành phố cũng phải lập và nộp cho thư ký thành phố một bản 
tuyên thệ có tên hoặc tên của (các) viên chức bị yêu cầu cách chức và tuyên bố về các lý do để bãi 
nhiệm. Thư ký thành phố sẽ giao một số lượng đầy đủ các bản sao trống của kiến nghị bãi nhiệm 
để sử dụng trong việc yêu cầu cách chức như vậy. Bản kiến nghị bãi nhiệm phải được gửi lại và 
nộp cho thư ký thành phố trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nộp bản tuyên thệ nói trên và phải 
được đa số cử tri đủ tiêu chuẩn của thành phố ký tên.  
(2)   Không có đơn kiến nghị bãi nhiệm nào được nộp đối với thị trưởng hoặc bất kỳ thành viên 
nào trong hội đồng thành phố trong vòng sáu tháng sau khi viên chức này nhậm chức hoặc nhiều 
hơn một lần trong mỗi sáu tháng sau đó.  
(3)   Nếu hội đồng thành phố không ra lệnh hoặc từ chối ra lệnh tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào 
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như quy định trong điều khoản này, bất kỳ thẩm phán địa hạt nào của Quận Harris, Texas, sau khi 
đã nộp đơn xin đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử như vậy và thực thi các điều khoản quy định của 
điều khoản này.  
 
Mục 7. - Cuộc bầu cử bãi nhiệm.  
Thư ký thành phố phải xem xét ngay kiến nghị bãi nhiệm và nếu thấy kiến nghị đó là thỏa đáng và 
tuân thủ đúng các qui định trong hiến chương này, trong vòng năm ngày thư ký thành phố phải đệ 
trình kiến nghị cho hội đồng thành phố cùng với giấy chứng nhận của mình về việc bãi nhiệm và 
thông báo cho (các) viên chức sẽ bị bãi nhiệm biết việc đó. Nếu mỗi viên chức được đề nghị bãi 
nhiệm không từ chức trong vòng năm ngày sau khi nhận được thông báo nói trên, hội đồng thành 
phố sẽ ra lệnh và ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm được tổ chức không ít hơn hai mươi 
(20) ngày cũng như không quá ba mươi (30) ngày sau khi bản kiến nghị được trình lên hội đồng 
thành phố. Lá phiếu sử dụng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm nói trên sẽ có nội dung các câu hỏi ghi 
như sau:  
"Liệu (tên của người) có nên bị cách chức (tên của văn phòng) bằng cách bãi nhiệm không?"  
Ngay sau câu hỏi như vậy sẽ có in các mệnh đề sau:  
"Đồng thuận việc bãi nhiệm (tên người)"; và  
"Phản đối việc bãi nhiệm (tên người)."  
 
Nếu đa số phiếu bầu tại cuộc bầu cử bãi nhiệm đó phản đối việc bãi nhiệm viên chức, viên chức 
đó được tiếp tục giữ chức vụ của mình. Nếu đa số phiếu bầu tại cuộc bầu cử đồng thuận với việc 
bãi nhiệm viên chức, viên chức đó sẽ bị cách chức và được hội đồng thành phố lấp chỗ trống như 
các vị trí trống khác. ” 
 
Và, Điều Khoản VIII, các Mục 1 và 2 sẽ được tu chính như sau:  
 
"Mục 1. - Công khai hồ sơ.  
Tất cả các hồ sơ và sổ sách của tất cả các phòng ban hoặc cơ quan của thành phố phải được công 
khai để người dân xem xét, vào mọi thời điểm hợp lý và theo các quy định hợp lý do hội đồng thiết 
lập theo Đạo luật Thông tin Công cộng Texas, Bộ luật Chính Quyền Texas Chương 551.  
 
Mục 2. - Tuyên thệ nhậm chức.   
Tất cả các viên chức của thành phố, dù được bầu hay bổ nhiệm, sẽ đủ tiêu chuẩn bằng cách tuyên 
thệ theo mô tả của hiến pháp tiểu bang này và bằng cách thi hành trái phiếu đó nếu được yêu cầu 
theo quy định của hiến chương này cũng như các sắc lệnh và nghị quyết của hội đồng thành phố." 
 
Mục 4. Nội dung lá phiếu; Các Lá phiếu và Tài Liệu In Ấn. Mỗi Kế Hoạch Đề Nghị tương ứng 
như được nêu chi tiết trong Mục 3 ở trên, sẽ xuất hiện trên lá phiếu của cuộc bầu cử này dưới dạng 
cho Kế Hoạch Đề Nghị được nêu trong Mục 3. Các lá phiếu được sử dụng cho cuộc bầu cử sẽ tuân 
thủ Bộ luật Bầu cử Texas và ở dạng do thành phố cung cấp cho Viên chức phụ trách bầu cử Quận 
Harris (“Viên chức bầu cử”) để sử dụng trên các thiết bị bỏ phiếu và lá phiếu được sử dụng bởi 
Quận Harris.  Lá phiếu chính thức, cùng với các tài liệu tuyển cử khác, như qui định trong Bộ Luật 
Bầu Cử Texas phải được in bằng cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, và tiếng Hoa, và 
phải có các điều khoản qui định, các ký hiệu đánh dấu, và ngôn ngữ trình bày theo đúng qui định 
của luật pháp. 
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Mục 5.  Cuộc Bầu Cử Kết Hợp.   Thành phố đồng ý tiến hành một cuộc bầu cử chung với các 
phân khu chính trị do viên chức phụ trách bầu cử chỉ định, với điều kiện là các phân khu chính trị 
đó tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng Năm, 2022 ở toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ của 
thành phố.  Cuộc bầu cử chung cho các phân khu chính trị ở Quận Harris sẽ được tiến hành theo 
luật tiểu bang, sắc lệnh này và hợp đồng dịch vụ bầu cử với Quận Harris (“Hợp đồng Dịch vụ Bầu 
cử”), “Phụ lục A” theo đây được chấp thuận và Thị trưởng được ủy quyền để thực hiện. Thư Ký 
Hội Đồng Thành Phố theo đây được ủy quyền và được chỉ thị cung cấp một bản sao của Sắc Lệnh 
này cho mỗi trưởng ban như là thông báo bằng văn bản về việc bổ nhiệm này theo qui định của 
Bộ Luật Bầu Cử Texas.  Quận Harris được trao quyền bổ nhiệm các trưởng ban thay thế, nếu 
trưởng ban và/ hoặc trưởng ban dự khuyết không có mặt cho cuộc bầu cử. 
 
Mục 6.  Thông Báo Bầu Cử.  Ngoài thông báo theo yêu cầu của Mục 3 ở trên, Thư ký Thành phố 
cũng được hướng dẫn cung cấp thông báo về cuộc bầu cử này theo các quy định của Bộ luật Bầu 
cử Texas và việc trả lại thông báo đó sẽ được thực hiện theo quy định trong Bộ luật Bầu cử nói 
trên.  Thị trưởng sẽ ban hành tất cả các lệnh và văn bản cần thiết cho cuộc bầu cử đó, và kết quả 
của cuộc bầu cử đó sẽ được gửi cho Thư ký Thành phố ngay sau khi kết thúc các cuộc bỏ phiếu. 
 
Mục 7. Dự phòng tiết kiệm.  Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, cụm từ, quy định, câu chữ, 
hoặc một phần của Sắc lệnh này hoặc việc áp dụng điều tương tự đối với bất kỳ người nào hoặc 
hoàn cảnh nào sẽ vì bất kỳ lý do gì sẽ bị tòa án có thẩm quyền xét xử là vô hiệu hoặc vi hiến, thì 
điều đó sẽ không ảnh hưởng, làm mất hiệu lực, hoặc làm mất hiệu lực của Sắc lệnh này như một 
toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào hoặc điều khoản nào trong đây ngoài phần được tuyên bố là không 
hợp lệ hoặc vi hiến; và Hội đồng Thành phố của Thành phố Humble, Texas, tuyên bố rằng nó sẽ 
được thông qua từng phần của cùng một mặc dù việc bỏ sót bất kỳ phần nào như vậy được tuyên 
bố là không hợp lệ hoặc vi hiến, cho dù có một hay nhiều phần. 

 
 
 
 

ĐƯỢC THÔNG QUA, PHÊ CHUẨN VÀ PHÊ DUYỆT ngày 10 tháng Hai, 2022. 
 
 
 
 
 
       ___________________________________ 
       Norman Funderburk 
       Thị Trưởng 
 
CHỨNG THỰC:       
 
 
________________________________ 
Maria Jackson 
Tổng Chưởng Thành Phố 
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HUMBLE市 

 

第22-918號法令 
 

HUMBLE市法令命令於2022年5月7日舉行特別選舉，目的是向合資格選民提交九項提案以

修改Humble市地方自治憲章關於：(1)城市經理的職權和职责；(2)議會制定官員薪酬和

改善社區的權力；(3)本市憲章的重新排列、編號和審查；(4)本市審計報告、預算聽證

會、本市合同；(5)舉行選舉和市議會資格； (6)對本市提起訴訟和本市行為的通知要

求， (7)官員的利益衝突； (8)取消過時和不必要的憲章規定； 以及(9)拼寫錯誤和其他

非實質性更改；提供對擬議修正案的預期財政影響的估計（如果被採納）；制定進行選

舉的程序；並提供生效日期。 
 

*  *  *  *  *  * 
 

鑑於，1970年12月，Humble市的選民根據Texas州的法律和憲法批准和通過地方自治憲

章；以及 

 

鑑於，選民隨後在1978年4月、1982年4月、1987年1月、1992年5月、1996年5月和2000年

5月舉行的選舉中投票修改了憲章，並且在2022年5月7日之前的兩年內沒有舉行過考慮修

改憲章的選舉；以及   

 

鑑於，在考慮了市議會任命的憲章審查委員會的建議後，市議會希望自行向本市合資格

選民提交擬議的憲章修正案，供其在本市下一次普通中批准；  

 

鑑於，Humble市完全位於Harris縣范圍內，市議會批准根據Texas州選舉法第271章與

Harris縣聯合選舉進行特別選舉；以及  

 

鑑於，市議會認為，如果憲章修正案獲得通過，將不會對本市產生重大的財政影響；但

是，憲章修正案規定市議會可以設定官員的薪酬（提案(A)，修訂第II條有關於官員薪酬

和社區改善）可能為未來撥款提供法律依據；現在，因此， 
 

TEXAS州HUMBLE市市議會命令如下： 
 

第1節。  裁定。序言中包含的事實和事項在此被認為是真實和正確的，並被納入本文並

出於所有目的成為本文的一部分。 

 

第2節。命令舉行特別選舉。根據一般法律和Texas州憲法，特此命令在2022年5月7日，

週六，舉行一次特別選舉，目的是提交給本市合資格選民以供其批准或不批准提議的憲章

修正案。特別選舉應與2022年5月7日本市普通市政選舉同時舉行。擬議的本市憲章修正案

載於下文。  
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第3節。提議修正案；通知。根據Texas州地方政府法第9.004(c)節，市秘書須在市內發

行的一般發行報紙上公開選舉公告。通知應1)包括擬議修正案的重要副本，以及2)如果擬

議修正案在選舉中獲得批准，預計對市政當局的財政影響的估計。通知應在連續兩週的同

一天發布，第一次發佈在選舉日期前的14天之前。在選舉中，本市登記選民應以“是”或

“否”的方式投票決定是否贊成下列提案：  

 

提案A 

是否應修改HUMBLE市憲章的第I、II、III、V和VIII條，以明確和定義城市經

理的權力和職責以及城市經理與市議會、市長和市檢察長的關係？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第I條第3節應修改為： 

 

“第3節。- 政府形式。  

本憲章規定的市政政府被理解為“議會-經理”政府形式。根據Texas州憲法和法律以及本

憲章的規定，並僅受其規定的限制，本市的所有權力應授予選舉產生的市議會，其應頒布

法令，通過預算，確定政策，任命城市經理，其執行法律和管理城市政府。本市的所有權

力均應按照本憲章規定的方式行使，或者如果未規定方式，則按照法令或州法律規定的方

式行使。” 

 

第II條，第1節和第8節應修改為： 

 

“第1節。- 市議會。  

本市市政政府由一名市長和五名議會成員組成，其應由本市有資格的選舉人從全市不分區

產生。” 

 

“第8節。- 市長。  

市長主持市議會會議，有權對市議會審議的所有事項進行表決，但無日常行政職責。市長

應行使本憲章和本市法令賦予或可能授予和規定的其他權力和其他職責。市長應在一切禮

節性事務中作為市政府元首，以及出於軍事法目的，應被政府承認。在公共危險或緊急情

況下，市長可以宣布當地的災難狀態並發布其他命令，並採取其他必要的行動以維持秩序

和執法。市長應在議會授權下簽署一切公文，如法令、決議、轉易契約、撥款協議、官方

製圖、合約以及保證書。” 

 

第II條還應修改，增加以下內容： 

 

“第8-19節。臨時市長。   

如果市長職位出現空缺，或者在市長缺席或殘疾的情況下，由臨時市長擔任市長，直至選

出或任命繼任者並具備資格為止。在每個新議會的第一次會議上，或在其後儘快，其中一

名議會成員應當選為臨時市長，任期一年。市長不作為、不能作為或拒絕作為時，由臨時

市長代行市長職責。臨時市長主持市議會會議期間，享有與本憲章規定的市長相同的權利
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和特權。市長和臨時市長缺席、不能或拒絕履行市長職責時，市議會可以在議會會議上以

三票贊成票選出一名代理臨時市長，他應以市長的所有權力和特權擔任市長，直到市長或

臨時市長恢復該職位的職責。  

 

“第9-1節。- 任命城市經理。 

(1)任命城市經理。議會應任命一名具有城市經理職稱的本市官員，並擁有本宪章規定的

權力和履行本宪章規定的職責。城市經理應為自由僱傭僱員，任期不限。議會成員不得在

其當選任期內或任期屆滿後一年內接受上述任命。   

(2)代理城市經理。通過向市秘書提交的信函，經市議會批准，城市經理可以指定一名合

格的市行政官員在城市經理臨時缺席或身體疾病期間擔任代理城市經理。議會可隨時撤銷

該指定，並指定另一人代理城市經理在此期間任職；如果城市經理沒有做出這樣的指定，

議會可以任命一名代理城市經理在此期間任職。議會可以隨時罷免代理城市經理。” 

 

“第9-2節。城市經理的職權和職責。 

城市經理為市政府行政部門的行政長官和負責人。城市經理應向議會負責，妥善管理本市

的所有事務。為此，城市經理應擁有下述職責權力： 

(1)除本憲章另有規定外，任命和解任本市所有官員和職員，但市經理也可授權部門主管

任命和解任該部門下屬。 

(2)編制年度預算並提交給議會，並負責在通過後予以實施。 

(3)在財年結束之前編制並向議會提交上一年度本市財務和行政活動完整報告。 

(4)參加議會會議及向議會告知本市財務狀況和將來需求，並提交城市經理認為可行的建

議。  

(5)執行憲章和法令； 

(6)掌控由憲章和法令創建的所有部門的工作； 

(7)作為本市的行政人員簽署文件； 

(8)必要時或按議會指示進行調查；以及 

(9)履行本憲章或議會要求城市經理履行的且未與本憲章衝突的其他職責。 

 

“第9-3節。本市其他官員。 

本市的其他官員為本市書記、本市檢察官和本市法院法官，由城市經理任命，並經市議會

批准。” 

 

“第10-1節。市檢察官。 

市檢察官應擔任本市及本市官員與部門的法律咨詢、律師及法律顧問。 

 

“第10-2節。本市法院；本市法官任命 

(1)本市法院法官的任期與市長任期同時為二年。法官可因能力不足、行為不當或瀆職行

為被免職。法官應獲得議會不時確定的薪酬。法官應為具有管轄權的本市法院的法官，並

應按照法律規定和授權的方式執行。  

(2)城市管理者應任命本市法院的書記員和副書記員，他們有權管理宣誓、宣誓書、製作

證書、加蓋本市法院印章，並執行市法院書記員通常和必要的一切的法院在開展其業務的

行為，包括但不限於保存本市法院的記錄和賬目。 
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(3)市法院徵收的所有罰款、特殊費用和處罰應繳納至市財政部，以供本市使用及造福於

本市，這可能與當前和未來的本州法律一致。” 

 

“第11-1節。   行政管理部門。 

特此設立以下行政部門：財政、警察、消防和公共工程。市議會可根據城市經理的建議，

將其設立的部門中不超過兩個部門合併為一個部門；除依據本憲章所設辦事處、部門和機

構，市議會可通過頒布法令來創建、合併、更改和廢除其他辦事處、部門或機構。 

 

“第11-2節。董事。 

各行政部門應設董事一人，經市議會批准，由城市經理任命，對隸屬於城市經理的部門進

行監督管理。兩個或兩個以上的部門可以由同一個人領導；城市經理可以領導一個或多個

部門，部門董事也可以兼任分部負責人。” 

 

“第11-3節。部門分部。 

各行政部門的工作，經城市經理批准，可以在其分部之間分配。” 

 

“第11-4節。管理無干擾。 

市議會或其任何成員均不得指示城市經理或城市經理的下屬任免任何人的職務。除根據本

憲章進行查詢外，市議會及其成員應僅通過城市經理處理行政事務，市議會或任何成員均

不得公開或私下向城市經理的任何下屬發出命令。 
 

第III條，預算，第2節和第7節應修改為： 

 

“第2節。-預算製備與呈交。  

城市經理應在每個預算年度開始前至少六十（60）天向議會提交擬議預算。預算應提供完

整的財政年度財務計劃。它應包含本市的擬議支出和預計收入的明細，以及撥款法令和徵

稅法令。” 

 

“第2節。-最終通過日期；有效日期；歸檔。  

最終通過後，預算將在本財政年度生效。最終通過的預算副本應提交本市秘書，並由本市

秘書核證為正確副本。” 

 

第IV條，第4節應修改為： 

 

“第4節。-資金撥付。  

所有從本市存管處提取款項的支票、憑證或授權書均應由城市經理或城市經理授權

的人簽署，並由市長副簽。在市長缺席的情況下，支票可以由臨時市長副署。 

 

以及，刪去第VIII條第3節（任命人員的免職）。 
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提案B 

是否應修改HUMBLE市憲章的第II條，第7節和第9節，以授權市議會制定已選舉

和任命的官員的薪酬，並根據州法律通過和實施改善社區的計劃？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第II條，第7節和第9節，第(4) - (9)款應修改為： 

 

 “第7節。- 市長和議員的會議和薪酬。  

市議會應每月至少召開一次例行會議，市長或三名議員可召集盡可能多的特別會議，以處

理市政事務。每位議員和市長都應獲得法令規定的薪金。根據本條規定的官員薪酬在其當

選或任命期間不得改變。此外，經市議會例會批准，市議會成員在執行公務中實際發生的

費用，可以報銷。” 
 

 “第9節。- 職權。”  …. 

“(4)批准或規定下屬區劃分割的批准事宜。 

(5)採納或修訂本市官方地圖。 

(6)可以規定防火範圍的建立和指定，規定建築物或構築物的性質或將在其中建造的改

進，規定在一定限度內建造防火建築，並規定對危險構築物或建築物的報廢或可增加火災

危險的破舊建築物，以及拆除或銷毀它們的方式。 

(8)通過、修改和實施貧民區清理和災區恢復計劃。 

(9)通過、修改和實施社區的重新規劃、改善和重新開發，以及對可能被災害全部或部分

破壞的任何地區或區域的重新規劃、重新建造或重新開發。” 

 

提案C 

是否應修改HUMBLE市憲章的第VIII條，第7節和第14節，以授權市議會通過法

令重新排列和重新編號憲章中的規定，並要求憲章委員會對憲章進行定期審

查？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第VIII條，第7節和第14節應修改為： 

 

 “第7節。- 新排列和重新編號。 

市議會有權通過法令對憲章的所有條款、章節、小節、段落和分段或其認為適當的任何修

正案重新編號和重新排列。” 

 

 “第14節。憲章審核委員會 

至少每十(10)年，市議會應任命一個由本市公民組成的憲章審核委員會，調查市政府根據

憲章規定的運作情況，並確定是否有任何規定需要修改，並報告其調查結果並將其提議的

修正案，如果有，提交給市議會。” 

 

提案D 
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是否應修改HUMBLE市憲章的第II條，第14節和第V條，第2節和第3節，以允許

審計報告、預算聽證會和通知以及本市合同按本州法律和市議會政策要求通過

和執行？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第II條，第14節應修改為： 

 

“第14節。- 獨立審計。  

在每個財政年度結束前，議會應指定一名獲得Texas州許可的註冊會計師對市政府的賬目

和其他財務交易憑據進行獨立審計，並向市政府在財政年度結束之日起一百八十(180)天

內提交報告。 ” 

 

第III條，預算，第4節應刪除且第5節應修改為： 

 

“第5節。- 預算公開聽證會。  

議會應就提交的預算舉行公開聽證會，所有有意者都應有機會發表意見，支持或反對預算

或其任何項目。” 

 

並且，第V條，財務政策，第2節和第3節應修改為： 

 

“第2節。- 採購程序。  

所有合同和採購均應遵守適用的本州法規和市議會批准的本市採購政策。 

 

“第3節。- 本市改善合同。  

除非符合適用的本州法規，否則不得授予本市改善合同。” 

 

提案E 

是否應修改HUMBLE市憲章的第II，V，及VII條，以使本憲章符合有關市議會

選舉和資格的本州和聯邦法律？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第II條，第4節和第5節應修改為： 

 

“第4節。- 選舉執行。    

除憲章另有規定外，所有本市選舉均應受Texas州規定普通和市政選舉的法律管轄，只要

該法律適用於此；如果一般法律或本憲章未能規定本市選舉的某些特徵，則議會有權對此

類遺漏作出規定，並且在進行本市選舉時的任何非正式行為均不得無效同樣，前提是其公

平地執行和基本遵守一般法律（如適用）以及本市憲章和法令。市議會應是其成員的選舉

和資格的法官，在競爭的情況下接受可司法審查。  

 

所有選舉的報告應由選舉官員根據本州法律向市議會提交，此後，市議會應作為首要事務



 
7 

 

進行審核選票報告並宣佈選舉結果。新當選的官員在獲得任職資格後可立即履行職責。如

果任何官員在當選後三十（30）天內未能獲得任職資格，則其職位應被視為空缺，並根據

本憲章填補職位空缺的規定填補該空缺。  

 

“第5節。- 市議會任職資格。  

市長和每位議會成員應至少年滿十八（18）歲，並且在選舉前至少一年內是Humble市的合

資格登記選民。市長和議會成員不得擔任任何其他民選公職。市議會成員未能滿足其居住

要求規定將導致其職位自動空出。 ” 

 

以及，第VII條，第5節應修改為： 

 

“第5節。- 議會考量。  

當議會收到經證明的倡議或公民投票請願書時，應立即著手審議此類請願書，並在其後不

遲於六十(60)天對其採取最終行動。如果議會未能通過倡議請願書提出的法令，或者議會

未能解除公民投票請願書中指定的法令，則提議或轉介的法令應在下一次統一選舉日期提

交給本市合資格選民。根據本憲章的倡議和公民投票規定提交表決的法令，應包含以下提

案語言：  

"赞成本法令"；以及  

"反對本法令"。  

上述提案應由在此投票的選民的多數票通過。 ” 

 

提案F 

是否應修改HUMBLE市憲章的第1條，第5節和第II條，第13節，以延長針對本

市的人身傷害或財產損壞訴訟的通知期限，並授權市議會通過在市政廳張貼

及本市互聯網網站發布通知？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第I條，第5節應修改為： 

 

“第5節。- 有關損壞賠償訴訟的特別規定。  

在本市對人身傷害或財產損壞承擔損害索賠或訴訟之前，受傷者或財產損失者或其代理人

應在事故發生後六（6）個月內以書面形式通知城市經理，在通知中具體說明所稱的傷害

或損壞的情況，並儘可能準確地說明傷害或損壞的發生時間、地點和方式，並儘可能準確

地說明傷害或損壞的程度，並提供可以作證支持該等傷害或損壞的所有證人姓名與地址。

在向城市經理提交上述通知后的六十（60）天內，不得就人身傷害或財產損壞向本市提起

賠償訴訟。在六十（60）天期滿後，投訴人可在其自稱傷害或損壞之日起兩年內提起法律

訴訟。”  

 

以及，第II條，第13節應修改為： 

 

“第13節。- 法令通過程序。  
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每項法令均應以書面形式介紹，通過後，應在其中指示的時間生效；但任何因違反該法令

而被處以懲罰，罰款或沒收的法令，應自其通過之日起十日內生效。除本州法律要求外，

市秘書應發布關於每項因違反其規定而處以罰款、罰金或沒收的法令的通知，通過使任何

此類法令的標題或題目（包括罰款） (i) 在上述法令通過後十天內至少在Humble市的官

方報紙上發布一次，或 (ii) 通過在市政廳的市政公告板和本市互聯網網站上在其通過後

連續發布二十（20）天。市秘書應在每項需要公佈的法令上註明，該事實和公佈日期已按

照憲章的要求予以公佈；但本節的規定不適用於以書本或小冊子形式出版的本市法令的更

正，修改，修訂和編纂。多次閱讀該法令或在市議會的一屆以上會議上進行審議對於任何

法令的有效性無有必要。每項法令均應由市長和市秘書簽字確認，並應以議會批准的方式

系統記錄在法令書冊中。僅需在議會會議記錄日誌中記錄法令的標題或題目。議會有權以

其認為適當的頻率，對城市的法令進行更正，修改，修訂，編碼並以代碼印刷，並且在議

會通過時，該印刷代碼應  具備完全效力，而不必在報紙上發布相同或任何部分。此印刷

代碼應在所有法院和地方被接受為證據，而無需進一步證明。除非法律或本憲章另有規

定，市議會或本市任何委员會、部門或官員對任何不動產或動產、行為、事件、聽證會或

其他事件的通知的任何要求，由廣告或通知發布，在市公告牌和本市互聯網網站上連續發

布此類廣告或通知至少七十二小時（72）即為充分的公告。” 

 

提案G 

是否應修改HUMBLE市憲章的第VIII條，第5節，以禁止本市官員或僱員參與本

州法律規定的與個人具有重大利益的投票或決定？ 

[ ] 是 

[ ] 否 

 

如果該提案獲得批准，憲章第VIII條，第5節應修改為： 

 

“第2節。- 個人利益。根據本州法律的規定，本市的任何官員或僱員均不得參與對涉及

該官員或僱員具有重大利益的商業實體或不動產的任何事項的投票或決定。” 

 

提案H 

是否應刪除或修改HUMBLE市憲章的第I條，第2，4，8，9及10節，第V條，第1

節，以及第VIII條，第11節及第14節，以移除過時和不必要的規定？ 

[ ] 是 

[ ] 否 

 

如果該提案獲得批准，憲章第I條，第2節及第9節應刪除，以及第I條，第4節及第8節應修

改為： 

 

“第4節。- 本市權限。  

本市應擁有憲法及Texas州法律授予市政法人及城市的全部權限以及執行全部授權所需的

全部隱含權限。本市可以通過購買、贈送、設計、租賃或報廢的方式為任何本市目的在其

轄區範圍以內或以外以簡單的費用或任何較低利息或遺產的方式獲得產業，並且可以出

售、租賃、抵押、持有、管理和控制此類財產根據其利益的需要；並且，除本州憲法和法
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規禁止或本憲章限制外，該市可以行使一切市政權力，職能，權利，特權和豁免，無論其

名稱和性質如何。本市可以使用轄區印章；可能會被起訴，也可能會起訴；可以簽約和被

簽約；可以在所有法院和地方以及在所有事項上進行暗示和被暗示；可與Texas州政府或

其任何機構合作，或[與]Texas州任何政治部門合作，以實現任何合法目的，以促進本市

及其居民的利益、福利、健康、道德、舒適、安全和便利；並可通過對維持本市的和平、

福利和履行其職能而言合宜的法令。本憲章中所列舉的特定權限不應被視為具排他性，而

應作為憲章中列舉或暗指的權限的補充，以及有利於該等權限的行使。依據本憲章， 

Humble市應擁有，且可行使地方自治政府的全部權限，以及憲法與Texas州法律未予明文

禁止的全部權限。  

 

“第8節。- 街道改進。  

Humble市對本市的公共街道、大道和小巷享有專屬的徵用、控制和管轄權，有權通過鋪

路、重鋪、養護、挖渠或者其他方式對其予以改善。本市專屬的徵用、控制和管轄權還包

括但不限於對所有公用設施管道、管線、電線或其他財產進行監管、安置、重新安置、移

除或禁止安置的權力。 

 

以及，第V條，第1節應修改為： 

 

“第1節。- 本市財產出售；程序。  

本市財產的所有出售均應遵守本州法律適用的通知和招標程序。市議會有權拒絕所有投標

並在其認為適當時重複規定的程序。” 

 

以及，刪去第VIII條第11節。 
 

提案I 

是否應修改HUMBLE市憲章的第I，II，V，VII及VIII條，以更正拼寫錯誤並進

行其他非實質性更改以更新當前使用的語言？ 

[ ] 是 

[ ] 否 
 

如果該提案獲得批准，憲章第I條，第7，12及13節應修改為： 
 

“第7節。- 街道權限。  

Humble市應有權控制、調整、鋪設、修建、命名、開放、修改、拓寬、縮窄、伸直、改

變、降低、拓展、升級、騰空、廢棄、停用、廢止、關閉、養護、鋪平、監督、維護和改

進街道、小巷、人行道、公園、廣場、公共地和橋樑；以及對其使用進行調整；還有權移

除或要求移除街道、人行道、小巷和其他公共財產或場地上的所有各類障礙以及入侵和/

或侵害上述街道和人行道的物品。  
 

“第12節。- 垃圾處理。  

市議會可以以法令方式，制定和通過對Humble市內所有垃圾、廢物和廢棄物進行處理和處

置的法規規章，可以確定本市對垃圾、廢物和廢棄物移除收取的費用和報酬，以及可為其

收集垃圾提供規則和條例。  
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第13節。- 滋擾等  

本市有權在本市範圍以內和以外五千（5,000）英尺範圍內定義和禁止滋擾行為；有權監

管本市擁有的並位於本市以外的所有公園或場地、高速公路或林蔭大道，禁止污染可能構

成任何城市供水源的任何溪流、排水溝或支流並規定對其進行治安管理，並規定對任何分

水嶺的保護和治安管理，檢查本市範圍內外的為本市居民提供肉類或牛奶城裡的奶牛場和

屠宰場。 ” 

 

第II條，第2節應修改為： 

 

“第2節。- 市政選舉。  

市長和市議會成員的選舉應在Texas州選舉法規定的日期舉行。當選的官員可以是他們當

時擔任的職位的連任候選人，但除此之外，任何人都不得成為市長或議員的候選人，其或

者是當時當選或任命的官員、僱員或Humble市代理人。市議會候選人可以競選席位一、席

位二、席位三、席位四、席位五或市長，視情況而定。  

 

在為此目的舉行的任何常規或特別選舉中，應宣佈在其作為候選人的職位或席位獲得過半

數選票的候選人當選；但是，如果平票應按照Texas州選舉法的規定確定。 ” 

 

第V條，第5節應修改為： 

 

“第17節。- 以預期財產稅借款。  

在任何預算年度，因預期該年度收取的財產稅（包括該年度已收取和待收取的財產稅），

議會可通過決議，授權通過發行本市可轉讓票據進行借款，每一該票據需列為“20-____

年先期繳稅債券”（列明預算年度）。此類票據應在原票據發行的財政年度結束前到期並

支付。” 

 

第VII條，第3，6和7節應修改為： 

 

“第3節。- 請願書的形式；委員會成員或請願人。  

倡議請願書應包含擬議法令的全文。倡議或公投請願書的簽名不必全部附加在一張紙上。

任何請願書的每個簽名者都應用墨水或不褪色的鉛筆簽名，並應在其姓名後註明其居住地

的街道和號碼，或足以識別該地點的其他描述。”  

 

“第6節。- 撤免程序。  

(1) 市長或市議會的任何成員可被撤免职位。本市的任何選民都可向市秘書提交一份宣誓

書，其中包含被要求罷免的一名或多名官員的姓名和一份關於罷免理由的陳述。市秘書應

立即准备好足夠數量的撤免請願書的空白副本，以用於此撤免要求。撤免請願書必須在提

交上述宣誓書後三十 （30）天內退回並提交給市秘書，並且必須由當時多數符合資格的

本市選民簽名。  

(2) 不得在官員上任後六個月內或此後每六個月內多次針對市長或任何市議員提出撤免請

願書。  

(3) 如果市議會未能或拒絕下令進行本條規定的任何選舉，則Texas州Harris縣的任何地
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方法官都有義務在提出適當申請後下令進行此類選舉並強制執行本條規定的效力。 

 

“第7節。- 撤免選舉。  

市秘書應立即審查撤免請願書，如果認為其足夠並符合本憲章的規定，市秘書應在五日內

將其並同證明書提交市議會並通知要被撤免的官員。如果每名被要求撤免的官員在收到通

知後五天內沒有辭職，市議會應立即下令並確定舉行撤免選舉的日期在請願書提交給市議

會後不少於二十（20）天，也不多於三十（30）天內。撤免選舉所用選票應載有以下內

容：  

“是否應將（此人姓名）撤免职位（职位名稱）？”  

緊接這樣的問題後，應打印以下提案：  

"贊成（此人姓名）的撤免"；以及  

"反對（此人姓名）的撤免。"  

 

如果在這撤免選舉中投出的多數票反對撤免該官員，該官員應繼續任職。如果在這撤除選

舉中的多數票贊成撤免該官員，則該官員應被視為免職，並且該職位空缺由市議會填補，

就像其他空缺一樣。” 

 

以及，第VIII條，第1節及第2節應修改為： 

 

“第1節。- 記錄公開。  

本市各辦公室、部門或機構的所有記錄和賬目均應開放，在任何合理時間，並根據議會依

照Texas州公共信息法、Texas州政府法第551章制定的合理規定以供任何公民查閱。  

 

第2節。- 就職宣言。  

本市的所有官員，無論是當選還是任命，都應通過本州憲法規定的宣誓並簽署本  憲章的

規定以及市議會的法令和決議可能要求的債券來獲得資格。  

 

第4節。選票語言；選票和打印材料。上文第3節詳述的每項提案均應以第3節所示提案的

形式出現在本次選舉的選票上。用於選舉的選票應符合Texas州選舉法，並採用本市提供

的形式提交至Harris縣選舉官員（下稱“選舉官員”），用於Harris縣使用的投票設備和

選票。正式選票及Texas州選舉法規定的該等其他選舉資料須以英文、西班牙文、越南文

和中文印製，且須按法律規定包含上述規定、標誌及語言。 

 

第 5 節。聯合選舉 。本市同意與選舉官員指定的政治分區進行聯合選舉，前提是此政治

分區於 2022 年 5 月 7 日在與本市全部或部分同一屬地內舉行選舉。Harris 縣政治分區的

聯合選舉將根據本州法律、本法令以及與 Harris 縣簽訂的選舉服務合同（下稱“選舉服

務合同”）、“附件 A”（特此批准，市長是授權签署）舉行的。根據 Texas州選舉法之

規定，現授權並指示市秘書向每位法官提供本法令之副本，作為書面委任通知。如果主審

和/或候補選舉法官無法進行選舉，Harris縣有權任命替代法官。 
 

第6節。選舉通知。除了上述第3節要求的通知外，特此指示市秘書根據Texas州選舉法的

規定提供本次選舉的通知，上述通知的回執確認亦應依據上述選舉法規定執行。市長應簽
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發本選舉的所有必要命令及令狀；投票關閉后，應立即向市政秘書提交本選舉的選票報

告。 

 

第7節。保留條文。若本法令中的任何條款、短語、規定、句子或其他部份，或上述內容

对任何人或任何情况的适用性，被任一具有司法管轄權的法院判定為無效或違反憲法，則

除已被宣告無效或違憲部份內容外，其不得對本法令部份或全部造成任何影響、損害或導

致無效；Texas州Humble市議會宣佈，即使已刪除了被宣告無效或違憲的部份（無論是一

處或多處），其仍將通過該法令的每個部分。 
 

於2022年2月10日獲通過，批准及採納。 

 

 

 

       ___________________________________ 

       Norman Funderburk 

       市長 

 

見證：       

 

 

________________________________ 

Maria Jackson 

市秘書 

 



附件 A 

 
即將推出 



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #8 

Resolution No. 22-849, announcing two 
American Rescue Plan Act Funded Projects 



CITY OF HUMBLE  
 

RESOLUTION NO. 22-849 
 
 

A RESOLUTION OF THE CITY OF HUMBLE, TEXAS, ANNOUNCING TWO 
AMERICAN RESCUE PLAN ACT FUNDED PROJECTS. 

 
WHEREAS,  The City of Humble through the American Rescue Plan Act of 2021 and the Texas 

Department of Emergency Management has been allocated $3,920,964.85 as part 
of the Coronavirus Local Fiscal Recovery Funds (CLFRF) program; and 

 
WHEREAS,  The City of Humble has received the first tranche of these funds in the amount of 

$1,960,482.43 and deposited said funds into the CLFRF account; and  
 
WHEREAS,  There has been identified two priority drainage improvement projects, namely 

project G 103-44-00 Drainage Improvements Between 7th St. and 1960 Bypass at 
an estimated cost of $716,050.00 and project G 103-43-04 Drainage Improvements 
Between Country Village and Treble Dr. at an estimated cost of $2,855,840.00 and 
Grant Administrative and Management Services at a cost of $150,000.00 for a total 
ARPA Project costs of $3,721,890; and  

 
WHEREAS,  The City of Humble wishes to follow best practices in the use of federal grant funds 

by receiving public comment on this resolution; now, therefore  
 
BE IT RESOLVED, BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF HUMBLE TEXAS:  
 
That the City of Humble Department of Public Works announces its intent to advance the identified 
projects to engineering design and bid phase over the next six months (by August 1, 2022); and 
further resolves 
 
To advance to construction phase of the identified projects within the next eight months (by 
October 1, 2022 with a targeted completion date by December 2023. 
 
PASSED, APPROVED, AND RESOLVED this the 10th day of February 2022. 
 
       APPROVED: 
 
       _________________________ 
       Norman Funderburk 
       Mayor 
 
ATTEST: 
 
__________________________ 
Maria Jackson 
City Secretary 



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #9 

 
Community Announcements 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Council Meeting 
February 10, 2022 
Agenda Item #10 

 
Adjourn 
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