
4. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
EURÓPAI HAJLÉKTALANÜGYI STRATÉGIA  

 

ECOS-V-058  

 

10. pont  

 

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  
BRĂILOIU Ovidiu  

GÉMESI György  

JARDIM Alberto João  

LEHMANN Heinz  

NICA Alin Adrian  

SÉRTŐ-RADICS István  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

hangsúlyozza, hogy az ilyen átfogó 

hajléktalanügyi stratégiáknak tartalmazniuk kell a 

helyi és regionális hatóságok szerepét, valamint a 

jó kormányzás jegyében tisztázniuk kell a 

feladatmegosztást és a forráselosztást a 

különböző kormányzati szintek között;  

hangsúlyozza, hogy az ilyen átfogó 

hajléktalanügyi stratégiáknak tartalmazniuk kell a 

helyi és regionális hatóságok illetve a civil szféra 

szerepét, valamint a jó kormányzás jegyében 

tisztázniuk kell a feladatmegosztást és a 

forráselosztást a különböző kormányzati szintek 

között; 

 

Indokolás  

 

A hajléktalanügy kezelésében a civil szféra meghatározó szerepet játszik, így egy átfogó stratégiából 

nem hiányozhatnak ezen ágazat prioritásai. 

 

_____________ 

 

HU-AE/od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
EURÓPAI HAJLÉKTALANÜGYI STRATÉGIA  

 

ECOS-V-058  

 

17. pont  

 

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  
BRĂILOIU Ovidiu  

GÉMESI György  

JARDIM Alberto João  

LEHMANN Heinz  

NICA Alin Adrian  

SÉRTŐ-RADICS István  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

szorgalmazza, hogy a sérülékeny és alacsony 

jogérvényesítő képességgel rendelkező csoport 

részére végzett civil érdek- és jogvédelmi 

szervezetek munkája kapjon nagyobb elismerést, 

illetve támogatást tagállami és uniós szinten 

egyaránt;  

szorgalmazza, hogy a sérülékeny és alacsony 

jogérvényesítő képességgel rendelkező csoport 

részére végzett civil érdek- és jogvédelmi 

szervezetek munkája kapjon nagyobb elismerést, 

illetve támogatást helyi, regionális, tagállami és 

uniós szinten egyaránt; 

 

Indokolás  

 

a civil szervezetek munkájának tagállami és uniós szinten történő elismerése mellett a helyi és 

regionális hatóságok is pozitívan kellene viszonyuljanak ezen kezdeményezésekhez, lévén, hogy 

ezek a szervezetek a hatóságok hatáskörén gyakran kívül eső, mégis hiánypótló feladatokat látnak el. 

 

_____________ 

 

HU-AE/od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
EURÓPAI HAJLÉKTALANÜGYI STRATÉGIA  

 

ECOS-V-058  

 

24. pont  

 

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  
BRĂILOIU Ovidiu  

GÉMESI György  

JARDIM Alberto João  

LEHMANN Heinz  

NICA Alin Adrian  

SÉRTŐ-RADICS István  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

kiemeli a prevenció fontosságát, hogy a 

hajléktalanság kockázatának korai felismerésével 

a veszélyeztetett emberek számára testre szabott 

anti-kilakoltatási támogatási eszközöket 

biztosítsanak, valamint a már kilakoltatott 

embereknek azonnali segítséget nyújtsanak;  

kiemeli a prevenció helyi és regionális szintű 

fontosságát, hogy a hajléktalanság kockázatának 

korai felismerésével a veszélyeztetett emberek 

számára testre szabott anti-kilakoltatási 

támogatási eszközöket biztosítsanak, valamint a 

már kilakoltatott embereknek azonnali segítséget 

nyújtsanak; 

 

Indokolás  

 

A veszélyeztetett csoportok azonosítása helyi, regionális szinten valósulhat meg a leghatékonyabban. 

A prevenciót a hajléktalanellátó szervezetek tájékoztatás, az érintett intézményekkel való 

együttműködés révén próbálják megvalósítani. Mindez legfennebb regionális léptékben tud 

operatívan működni. 

 

_____________ 

 

HU-AE/od 

 
 


