
Panukala C ng Cerritos na inilagay sa balota para sa Marso 3, 2020 

 
Ang Lungsod ng Cerritos ay dedikado sa pagpapanatili ng mahahalagang serbisyong pumuprotekta sa 

lokal na kalidad ng buhay at mga halaga ng ari-arian. Kabilang sa mga nangungunang priyoridad ang 

pagpapatrolya para sa kaligtasan ng kapitbahayan, pagpapanatiling nasa mabuting kondisyon ang mga 

kalsada, parke at mga sistema para sa iniinom na tubig; at pagsuporta sa mga programa para sa mga 

kabataan at nakakatanda. Sinisiguro ng mga serbisyong ito na ang komunidad ay patuloy na nagiging 

isang magandang lugar para tirhan, pagtayuan ng negosyo at magpalaki ng pamilya. 

Ang pagkakaloob ng mga serbisyo at programang ito ay nagiging mas mahirap dahil sa mga hamon sa 

pananalapi. Ang walong taong pagkuha ng Estado ng California ng kabuuang $132 milyon sa mga lokal 

na dolyar ng nagbabayad ng buwis ay nag-iwan sa Lungsod ng Cerritos ng $61 milyon sa naipagpalibang 

pagpapanatili. Dagdag dito, kinailangang gamitin ng Lungsod ang mga reserbang pondo upang mapanatili 

ang mga payak na serbisyo. 

Habang masikap ang Lungsod sa pagputol at pagpapaliban ng paggasta upang matugunan ang mga 

pangangailangan, hindi nito kayang ipagpatuloy na gawin ito nang hindi naaapektuhan ang mga serbisyo 

o nang hindi inilalagay sa panganib ang kakayahan ng Lungsod na agad sa rumesponde sa isang 

emerhensya o pagbagsak ng ekonomiya. 

Bilang pagtugon sa mga pagkuha ng Estado, inilagay ng Konseho ng Lungsod ng Cerritos ang Panukala 

C, isang panukalang M sentimong lokal na buwis sa pagbebenta, sa balota para sa Marso 3, 2020. 

Pagpapasyahan ng mga botante ng Cerritos kung ang buwis ang pinakamahusay na istratehiya para sa 

Lungsod o kung ang higit pang pagbabawas sa serbisyo at ipinagpalibang pagpapanatili ng imprastruktura 

ang mas kanais-nais. 

Kung maaaprubahan ng mga botante ng Cerritos sa Marso, ang Panukala C ay magkakaloob ng 

tinatayang $11.4 milyon taun-taon sa mga lokal na pondo upang mapanatili ang mga lokal na serbisyo, 

kabilang ang: 

• Mga serbisyo sa pampublikong kaligtasan, kabilang ang mga pagpapatrolya ng mga deputado ng 

Sheriff at kapitbahayan 

• Mga programa para sa kabataan at nakakatanda 

• Pagpapanatili ng mga kalye at puno 

• Mga parke at pasilidad ng parke 

• Aklatan ng Cerritos 

• Cerritos Senior Center (Sentro para sa Nakakatanda sa Cerritos) 

• Mga sistema para sa iniinom na tubig at tubig mula sa bagyo 

Upang mapanatili ang pag-iingat at kalinawan sa pananalapi, nilikha ang Panukala C nang may mga 

iniaatas na mahigpit na pananagutan, kabilang ang pampublikong pagsisiwalat ng paggasta at pag-uulat sa 

komunidad. Walang ni isang sentimo sa mga pondo ng Panukala C ang maaaring kunin ng County ng Los 

Angeles o ng Estado. 

Hinihikayat ng Lungsod ang komunidad na mag-aral tungkol dito at makibahagi sa mahalagang papalapit 

na lokal na eleksyon. Para sa higit pang impormasyon hinggil sa Panukala C, bisitahin ang cerritos.us. 



Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Los Angeles ay gumawa ng mga pagbabago sa mga 

lokal na balota ngayong taon. Upang makakuha ng impormasyon hinggil sa bagong format ng balota at 

sistema ng pagboto, bisitahin ang cerritos.us.  
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Inilathala para sa mga Mamamayan ng Cerritos 


