
 

 

PAUNAWA NG ELEKSYON 
 
  
IBINIBIGAY SA PAMAMAGITAN NITO ang PAUNAWA na isang Pangkalahatang Eleksyong 
Munisipal ang gaganapin sa Lungsod ng Escondido sa Martes, Ika-8 ng Nobyembre, 2022, para 
sa mga sumusunod na Panukala: 
 
 
PROPOSISYON (E) 

Dapat bang aprubahan ng mga mamamayan ng Lungsod ng Escondido ang 
mga sumusunod:  Upang magbigay ng pagpopondo para sa mga 
pangkalahatang serbisyo sa Lungsod ng Escondido, gaya ng mga patrol ng 
pulisya, pag-iwas sa krimen, proteksyon sa sunog, paramedik, pang-
emerhensyang pagresponde ng 911; na magpapanatiling ligtas, malinis, at 
namementina nang maayos ang impraestruktura ng mga kalye, mga parke, 
at mga pasilidad; mababawasan ang mga gastos sa pensyon; matutugunan 
ang kawalan ng tirahan, pamamahala ng trapiko, at iba pang mga serbisyo 
ng Lungsod, dapat bang pagtibayin ang isang ordinansang magtatakda ng 
3/4 cent na sales tax, na magbibigay ng tinatayang $21,000,000 taun-taon 
para sa mga serbisyo ng Lungsod sa loob ng 15 taon, na may mga 
independiyenteng pag-audit, citizen oversight, at lahat ng pera ay lokal na 
makokontrol?  

OO 

HINDI 

 
 
PROPOSISYON (F) 

Dapat bang aprubahan ng mga mamamayan ng Lungsod ng Escondido ang 
mga sumusunod:  Upang magtatag ng mga limit sa termino ng dalawang 
termino para sa mga taong naglilingkod bilang Mayor, tatlong termino para 
sa mga taong naglilingkod bilang Miyembro ng Konseho ng Lungsod, at 
tatlong termino para sa mga taong naglilingkod bilang treasurer ng Lungsod, 
magkakasunud-sunod man o hindi, dapat bang aprubahan ang Ordinansa 
2022-20 na magbabago sa Escondido Municipal Code? 

OO 

HINDI 

 
 
PROPOSISYON (G) 

Dapat bang aprubahan ng mga mamamayan ng Lungsod ng Escondido ang 
mga sumusunod:  Upang mabawasan ang kompensasyon ng treasurer ng 
lungsod na hanggang sa parehong antas ng sa miyembro ng konseho ng 
lungsod at upang gawing pamantayan ang mga pamamaraan sa 
pagkabakante para sa lahat ng ibinotong mga opisyal ng Lungsod ng 
Escondido, dapat bang aprubahan ang Ordinansa 2022-19 na magbabago 
sa Escondido Municipal Code? 

OO 

HINDI 
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