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ORDENANZA NRO. 2023-903 
 
UNA ORDENANZA DEL PUEBLO DE PANTEGO, TEXAS, QUE ACEPTA EL 
CERTIFICADO DE CANDIDATOS SIN OPOSICIÓN PARA LOS CARGOS DE 
ALCALDE, PUESTO 4 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PUESTO 5 DEL 
CONCEJO MUNICIPAL; DECLARANDO CANCELADAS LAS ELECCIONES 
GENERALES DEL 6 DE MAYO DE 2023 PARA ESTOS TRES PUESTOS Y 
DECLARANDO A LOS CANDIDATOS SIN OPOSICIÓN ELEGIDOS PARA EL 
CARGO; PROPORCIONANDO UNA CLÁUSULA DE DIVISIBILIDAD; 
ESTABLECIENDO LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO; Y DECLARANDO UNA 
FECHA EFECTIVA. 
 
POR CUANTO, el Pueblo de Pantego, Texas (el “Pueblo”) es un municipio de Ley General 

Tipo A ubicado en el condado de Tarrant, Texas, creado de conformidad con las disposiciones del 
Código de Gobierno Local de Texas y que opera de conformidad con la legislación habilitante del 
Estado de Texas; y 

 
POR CUANTO, a través de la adopción de la Ordenanza No. 2023-901 el 23 de enero de 

2023, se ordenó realizar una elección general, el 6 de mayo de 2023, momento en el cual los votantes 
registrados elegirían personas para ocupar los cargos de Alcalde, Puesto 4 del Concejo Municipal y 
Puesto 5 del Concejo Municipal; y 

 
POR CUANTO, de conformidad con las Secciones 143.007 y 146.054 del Código Electoral de 

Texas, los plazos para presentar solicitudes para un lugar en la boleta electoral y la declaración de 
candidatura por escrito para las Elecciones Generales de la Ciudad han expirado; y  

 
POR CUANTO, cuando el período de presentación para dicha elección general terminó a las 

5:00 p.m. el viernes 17 de febrero de 2023 y solo una persona se había presentado a la candidatura en 
cada puesto; y 

 
POR CUANTO, de conformidad con el Código Electoral de Texas § 2.052, el Secretario de la 

Ciudad ha certificado por escrito al Concejo Municipal que Russell S. Brewster no tiene oposición para 
la elección al cargo de Alcalde, que Gregg Kidd no tiene oposición para la elección al cargo de Puesto 
4 del Concejo Municipal, y que Jeff Brown no tiene oposición para la elección al cargo de Puesto 5 del 
Concejo Municipal; y 

 
POR CUANTO, bajo estas circunstancias, el Subcapítulo C, Capítulo 2 del Código Electoral de 

Texas, autoriza al Concejo Municipal a declarar electos a los candidatos que se presentaron y obliga al 
Concejo a cancelar la elección general ordenada previamente; y 

 
POR CUANTO, el Concejo Municipal encuentra y determina que estos tres candidatos cuyos 

nombres debían aparecer en la boleta electoral en dicha elección no tienen oposición, no hay candidatos 
declarados por escrito y ninguna proposición debe aparecer en la boleta electoral para dicha elección. 

 
AHORA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE PANTEGO, TEXAS, ORDENA QUE:  

 
SECCIÓN 1. 

De acuerdo con la Sección 2.053(a) del Código Electoral de Texas, los siguientes candidatos, que 
no tienen oposición en las elecciones generales del 6 de mayo de 2023, por la presente se declaran 
debidamente elegidos para los cargos representativos que se muestran, y se les expedirán certificados de 
elección a partir del 6 de mayo de 2023, fecha en que se habrían realizado las Elecciones Generales para 
Alcalde, Puesto 4 y Puesto 5: 
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Russell S. Brewster, Alcalde 
Gregg Kidd, Puesto 4 
Jeff Brown, Puesto 5 

SECCIÓN 2.  
 De conformidad con la Sección 2.053(b) del Código Electoral de Texas, se cancelan las elecciones 
generales del 6 de mayo de 2023 para Alcalde, Puesto 4 y Puesto 5, ordenadas por la Ordenanza No. 
2023-901, y se ordena al Secretario de la Ciudad que exhiba una copia de esta Ordenanza el día de la 
elección en cada lugar de votación utilizado o que se hubiera utilizado en la elección. 
 

SECCIÓN 3. 
A los candidatos electos así nombrados en la Sección Primera de esta Ordenanza se les 

administrará el Juramento del Cargo en el Ayuntamiento de Pantego y podrán ejercer los deberes del cargo 
al comienzo de la primera reunión ordinaria del Concejo Municipal después del 6 de mayo de 2023, fecha 
en la cual se hubiese realizado la Elección General para Alcalde, Puesto 4 y Puesto 5. 

 
SECCIÓN 4. 

Los hechos y asuntos establecidos en el preámbulo de esta Ordenanza y la Orden de Cancelación 
se consideran verdaderos y correctos y se incorporan a la presente y forman parte de la misma para todos 
los fines. 

 
SECCIÓN 5. 

 Se declara por medio de la presente que es la intención del Ayuntamiento que las frases, cláusulas, 
oraciones, párrafos y secciones de esta Ordenanza sean divisibles, y si alguna frase, cláusula, oración, 
párrafo o sección de esta Ordenanza fuera declarada inconstitucional por sentencia o decreto válido de 
cualquier tribunal de jurisdicción competente, tal inconstitucionalidad no afectará a ninguna de las restantes 
frases, cláusulas, oraciones, párrafos y secciones de esta Ordenanza, ya que la misma habría sido 
promulgada por el Concejo Municipal sin la incorporación en esta Ordenanza de tal frase, cláusula, oración, 
párrafo o sección inconstitucional. 
 

SECCIÓN 6. 
Esta ordenanza entrará en pleno vigor y efecto desde y después de su aprobación. 
 
APROBADO EN ESTE DÍA 27 DE FEBRERO DE 2023, POR UN VOTO DE 5 SÍ, 0 NO Y 0 

ABSTENCIONES EN UNA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PANTEGO, TEXAS. 
 

 

 

_______________________________ 
ALCALDE RUSSELL BREWSTER 

 

APROBADO EN FORMA:     DOY FE: 

 

 

__________________________________  _______________________________ 
ABOGADO DE LA CIUDAD   CARVAN E. ADKINS, TOASE  SECRETARIO DE LA CIUDAD LESLIE E.  

GALLOWAY 
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SẮC LỆNH SỐ 2023-903 

LÀ SẮC LỆNH CỦA THỊ TRẤN PANTEGO, TEXAS VỀ VIỆC: CHẤP 
NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI 
THỦ TRANH CỬ CHỨC VỤ THỊ TRƯỞNG, VỊ TRÍ 4 CỦA HỘI ĐỒNG THỊ 
TRẤN VÀ VỊ TRÍ 5 CỦA HỘI ĐỒNG THỊ TRẤN; TUYÊN BỐ HỦY BỎ 
CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 2023 CHO BA VỊ TRÍ 
NÀY VÀ TUYÊN BỐ NHỮNG ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ 
TRÚNG CỬ CHỨC VỤ; ẤN ĐỊNH MỘT ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TỪNG 
PHẦN; QUY ĐỊNH VIỆC NIÊM YẾT THÔNG BÁO; VÀ CÔNG BỐ NGÀY 
CÓ HIỆU LỰC. 

XÉT RẰNG, Thị trấn Pantego, Texas (“Thị trấn”) là khu tự trị Loại A theo Công Pháp nằm 
ở Quận Tarrant, Texas, được thành lập theo các điều khoản của Bộ luật Chính quyền Địa phương 
Texas và hoạt động theo luật cho phép của Tiểu bang Texas; và 

XÉT RẰNG, Sắc lệnh số 2023-901 được thông qua vào ngày 23 tháng 1 năm 2023 đã 
yêu cầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 để các cử tri đã đăng ký bầu 
cử những người đảm nhận chức vụ Thị trưởng, Vị trí 4 của Hội đồng Thị trấn và Vị trí 5 của Hội 
đồng Thị trấn; và 

XÉT RẰNG, theo Mục 143.007 và 146.054, Bộ luật Bầu cử Texas, thời hạn nộp đơn xin 
ghi tên trên lá phiếu và tuyên bố tranh cử với tư cách ứng cử viên ghi thêm trong cuộc Tổng 
Tuyển cử của Thành phố đã hết hạn; và 

XÉT RẰNG, khi thời hạn nộp đơn đăng ký tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử nói trên kết 
thúc lúc 5:00 chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023, mỗi vị trí chỉ có một ứng cử viên nộp 
đơn đăng ký tranh cử; và 

XÉT RẰNG, theo Bộ luật Bầu cử Texas § 2.052, Thư ký Thành phố đã gửi văn bản chứng 
nhận cho Hội đồng Thị trấn rằng Russell S. Brewster là ứng cử viên không có đối thủ cho chức 
vụ Thị trưởng, Gregg Kidd là ứng cử viên không có đối thủ cho vị trí 4 của Hội đồng Thị trấn và 
Jeff Brown là ứng cử viên không có đối thủ cho vị trí 5 của Hội đồng Thị trấn; và 

XÉT RẰNG, trong những trường hợp này, Phụ chương C, Chương 2 của Bộ luật Bầu cử 
Texas, cho phép Hội đồng Thị trấn công bố những ứng cử viên nộp đơn đăng ký tranh cử đã 
trúng cử vào chức vụ và buộc Hội đồng hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử theo yêu cầu trước đó; và 

XÉT RẰNG, Hội đồng Thị trấn theo đây kết luận và quyết định rằng ba ứng cử viên có tên 
trên lá phiếu trong cuộc bầu cử nói trên là ứng cử viên không có đối thủ, không có người đăng 
ký tranh cử với tư cách ứng cử viên ghi thêm và không có đề xuất nào trên lá phiếu của cuộc bầu 
cử nói trên. 

DO ĐÓ, HIỆN TẠI, HỘI ĐỒNG TRỊ TRẤN PANTEGO, TEXAS, QUYẾT ĐỊNH RẰNG:  

MỤC 1. 
Theo Mục 2.053(a), Bộ luật Bầu cử Texas, các ứng cử viên sau đây, là ứng cử viên không 

có đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 5 năm 2023, theo đây được tuyên bố là đã 
trúng cử vào các văn phòng đại diện đã nêu và sẽ được cấp giấy chứng nhận trúng cử sau ngày 
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6 tháng 5 năm 2023, là ngày cuộc Tổng Tuyển cử cho chức vụ Thị trưởng, Vị trí số 4 và Vị trí số 
5 được tổ chức:  

 
Russell S. Brewster, Thị trưởng 
Gregg Kidd, Vị trí 4 
Jeff Brown, Vị trí 5 

MỤC 2.  
 Theo Mục 2.053(b), Bộ luật Bầu cử Texas, cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 5 năm 2023 
cho chức vụ Thị trưởng, Vị trí 4 và Vị trí 5, được yêu cầu tổ chức theo Sắc lệnh số 2023-901 đã 
bị hủy bỏ và Thư ký Thành phố phải yêu cầu niêm yết một bản sao của Sắc lệnh này vào ngày 
bầu cử tại mỗi địa điểm bỏ phiếu được hoặc sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử. 
 

MỤC 3. 
Các ứng cử viên trúng cử có tên trong Mục Một của Sắc lệnh này sẽ tham dự buổi Tuyên 

thệ Nhậm chức tại Tòa Thị chính Pantego và có thể phải thực hiện các nhiệm vụ của từng chức 
vụ khi bắt đầu cuộc họp thường kỳ đầu tiên của Hội đồng Thị trấn sau ngày 6 tháng 5 năm 2023, 
là ngày cuộc Tổng Tuyển cử cho chức vụ Thị trưởng, Vị trí 4 và Vị trí 5 diễn ra. 

 
MỤC 4. 

Các sự kiện và vấn đề được nêu trong phần mở đầu của Sắc lệnh này và Lệnh Hủy bỏ 
theo đây được coi là đúng và chính xác và được đưa vào văn kiện này, thuộc văn kiện này cho 
mọi mục đích. 

MỤC 5. 
 Nếu bất kỳ cụm từ, mệnh đề, khoản, câu, đoạn và mục nào của Sắc lệnh này có thể tách 
rời, và nếu bất kỳ cụm từ, mệnh đề, khoản, câu, đoạn hoặc mục nào của Sắc lệnh này bị một 
phán quyết hoặc sắc lệnh hợp lệ của bất kỳ tòa án có thẩm quyền tài phán nào cho là vi hiến, 
theo ý định của Hội đồng Thị trấn, thì các cụm từ, mệnh đề, khoản, câu, đoạn và mục còn lại của 
Sắc lệnh sẽ không bị ảnh hưởng, với lý do những điều tương tự sẽ được Hội đồng Thị trấn ban 
hành mà không bao hàm bất kỳ cụm từ, mệnh đề, câu, đoạn hoặc phần vi hiến nào như vậy. 

MỤC 6. 
Sắc lệnh này sẽ có đầy đủ hiệu lực kể từ và sau khi được thông qua. 

ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ CHẤP THUẬN VÀO NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2023 VỚI KẾT 
QUẢ PHIẾU BẦU LÀ 5 PHIẾU THUẬN, 0 PHIẾU CHỐNG VÀ 0 PHIẾU TRẮNG TẠI CUỘC HỌP 
THƯỜNG KỲ CỦA HỘI ĐỒNG THỊ TRẤN, THỊ TRẤN PANTEGO, TEXAS. 

 

_______________________________ 
THỊ TRƯỞNG RUSSELL BREWSTER 

ĐƯỢC CHẤP THUẬN THEO MẪU:    CHỨNG THỰC: 

_______________________________  _______________________________ 
LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CARVAN E. ADKINS, TOASE THƯ KÝ THÀNH PHỐ TOASE LESLIE E. GALLOWAY 


