
TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTTETŐKNEK ÉS TERVEZŐKNEK  

– A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁSOKRÓL 

Süttő Község Önkormányzata Képviselő Testülete 13/2018. számon rendeletet alkotott Süttő község 

településképének védelméről. A rendelet 2019. január 1-től hatályba lépett. 

A rendelet célja: 
A helyi településképi rendelet célja Süttő Község településképére jellemző elemek és követelmények, 

valamint a településkép-védelem eszközének és módjának meghatározása.  

A rendelet alkalmazási esetei: 
Süttő község közigazgatási területén telket kialakítani, építési tevékenységet folytatni a hatályos 

jogszabályoknak, a község Helyi Építési Szabályzatának, valamint a településképi rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szabad. A településképi rendelet előírásait a hatályos Helyi Építési 

Szabályzattal együttesen kell alkalmazni. 

A rendelet egyszerűsített tartalma: 
A rendelet építési tevékenységek végzése esetén a településrészre jellemző településképi 
követelményeket támaszt az épületek, építmények kialakításával szemben.  
A különböző területekre vonatkozó településképi követelményeket a rendelet részletesen szabályozza 
(beépítési mód, tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat, stb. meghatározása). 
A településrészek területi felosztását a rendelet részét képező 1. sz. melléklet térképi lehatárolásai 

jelölik. 

Kapcsolódó településkép-érvényesítési eszközök: 
A településképi rendelet részletesen szabályozza , mely építési tevékenységek és településrészek 

esetében  milyen eljárás lefolytatását köteles Építtető és Tervező lefolytatni: 

-szakmai konzultáció 
-településképi bejelentési eljárás 
-településképi véleményezés 
-településképi kötelezés 
 
Eljárási rend a településkép-érvényesítési eszközök esetében: 
Az eljárások lefolytatását az ADATLAP-KÉRELEM nyomtatvány kitöltésével, és annak 

titkarsag@sutto.hu email címre történő megküldésével kezdeményezheti a Tervező és/vagy az 

Építtető. Mellékletként digitálisan csatolni kell a tervdokumentációt, valamint egy nyomtatott példány 

megküldése is szükséges! Ezt követően a települési főépítész telefonon időpontot egyeztet a 

konzultáció érintettjeivel.  

Javasoljuk a tervezés megkezdése előtt, vagy annak korai – vázlattervi – szakaszában előzetes 

tájékoztatás megkérését a főépítésztől, amely egyeztetés során a településképi követelmények 

részleteit –tervezési szempontból - megfelelő időben megismerhetik az érintettek. Tájékoztatás 

megkérését az előzőekhez hasonló módon az ADATLAP-KÉRELEM nyomtatvány megküldésével 

kezdeményezhetik az Építtető és/vagy a Tervező. 

A településképi rendelet és az ADATLAP-KÉRELEM nyomtatvány a Dokumentumtárból letölthető! 

Köszönöm megtisztelő együttműködésüket!    

         Máté Edina 

           Süttő Község Főépítésze 

Süttő, 2019. 05. 14. 
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