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HERÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
 

 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 
 

I.  BEVEZETÉS 
 

Heréd Önkormányzata megbízásából készül a település rendezési terve. E munka 
harmadik üteme a településszerkezeti terv, amely a jelenlegi állapotot feltáró vizsgálatok, 
a helyi lakosok, a képviselők javaslatai, az államigazgatási szervek előzetes állásfoglalása 
és a település fejlesztésével kapcsolatos főbb önkormányzati elhatározásokat megállapító 
fejlesztési koncepció alapján készült Heréd teljes igazgatási területére kiterjedően. 
 
A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit, fejlesztési irányait, területfelhasználását, továbbá a működéshez szükséges 
infrastruktúra elemeit.  
 

 
II.  A TELEPÜLÉS JELENLEGI ÉS TÁVLATI SZEREPE 

 
Heréd Heves megye nyugati határán fekvő község. A megyeszékhely Egertől 80 km-re 
található. Két város szomszédságában él. Hatvan 7 km-re, Lőrinci 4 km-re van. 
 
A megyén belül Hatvan kistérségéhez tartozik. 
 
Az M3-as autópályáról közvetlen kapcsolattal rendelkezik. A 3.sz. főútról Hatvanon 
keresztül érhető el. Az igazgatási területét érinti a 21.sz. Hatvan - Somoskőújfalui 
országos főút, amely az Országos Területrendezési Terv szerint gyorsforgalmi úttá 
fejlesztendő. 
 
Közvetlen vasúti kapcsolata nincs. Hatvanon nemzetközi fővonal halad át, ahonnan 
országos fővonalak indulnak délre az Alföld és északra Somoskőújfalu (Szlovákia) felé. 
 
Az Országos Területrendezési Terv a település igazgatási területének keleti részét 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolta. 
 

 
III. NÉPESSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG 
 

Heréd lélekszáma 1870 és 1960 között közel kétszeresére emelkedve elérte a 2500 főt. 
1960 és 1970 között az elköltözések miatt több mint háromszáz fővel csökkent a 
lakosszám. Később az elvándorlás mérséklődött, sőt 1990-től jelentősen nőtt a beköltözők 
száma. A természetes fogyás és a vándorlási különbözet összességében alig változtatta a 
lakosszámot. A 2001. évi népszámlálás idején 2052 lakosa volt a községnek. 
 
Az aktív keresők aránya magasabb, mint a megye községeinek átlaga. A foglalkoztatottak 
54 %-a dolgozik az iparban, 4%-a a mezőgazdaságban. 
 
Helyben dolgozik az aktív keresők 21,3 %-a, legtöbben a szolgáltatásban. Fő foglal-
kozásként a helyben dolgozók 5,4 %-a él a mezőgazdaságból. Heréden 190 főt foglalkoz- 
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tattak 2001-ben, akik közül 148 a helyi lakos. 
 

Több munkaadó kismértékű létszámbővítéssel is járó fejlesztést tervez. Az ingázással 
azonban hosszú távon is számolni kell. 
 
A településszerkezeti terv a településrendezés eszközeivel segíti a helyi foglakoztatást. 
 

 
IV. IGAZGATÁSI ÉS BELTERÜLET  

 
Heréd község igazgatási területe 1396 hektár. Észak-dél irányú kiterjedése közel 5 km, 
kelet-nyugati irányban 5,2 km. 
 
A község észak-északnyugaton Nagykökényes, északkelet-keleten Lőrinci, délen Hatvan, 
nyugaton a Pest megyei Verseg igazgatási területével határos.  
 
Az igazgatási terület határa nem változik. 
 
Heréd község belterülete 153 hektár. 

 
A belterületi határ módosítása: 
 
A belterületbe javasoljuk vonni: 
 

lakóterületfejlesztés céljából: 
 a Táncsics M. u. nyugati oldalát 
 a Sport utca és a Bér-patak közötti területet 
 az Ifjúság u. déli oldalát 
 a 03 helyrajzi számú területet 

 
gazdasági terület fejlesztése céljából: 

 a Köztársaság utca folytatásában fekvő 081/42 hrsz-ú, valamint az Ifjúság 
 és a Köztársaság utca melletti terven ábrázolt területet. 
 az Újpusztai út, a József A. és Bajcsy Zs. utcák melletti meglévő és 

 tervezett gazdasági területeket 
 

területkiigazítás miatt: 
 belterületi telkeket kiszolgáló utakat 
 közrezárt „negatív” területeket 

 
A település tervezett belterülete kb. 196 hektár. 

  
 
V.   TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 

Heréd összetett szerkezetű település. A település magja a Bér (Heréd)-patak nyugati 
oldalán alakult ki. A patakkal párhuzamos orsós szerkezetű főút a templommal, a széles út 
menti szalagtelkekkel, valamint az ettől nyugatra elhelyezkedő urasági kastély a délről 
hozzá kapcsolódó halmazos jellegű Tobánnyal alkotta az egykori falut. A település később  
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a községből kivezető utak mentén fejlődött, tömör szerkezetét megőrizve. A múlt század 
mérnöki telekosztásának eredménye a Kökényesi út két oldalának lakóterülete és a patak 
túloldalán kialakított utca, szabályos szalagtelkekkel. 
 
Az intézmények a település központjában találhatók a két templomot összekötő - az 
egykori kastélyparkon át nyitott - út környezetében. 
 
Délnyugaton kapcsolódik a belterülethez a mezőgazdasági szövetkezet vetőmagüzeme. 
 
A park megmaradt gesztenyefái, a művelődési ház melletti kert, a kápolnakert, a patak- és 
lefűzött mederágának környezete, a Rákóczi utca közkertjei, az utcakertek a település 
meghatározó településképi elemei. 
 
A forgalmi utak elkerülik a régi falurészt, melynek utcái csak célforgalommal vehetők 
igénybe. Az Iskola utca egy szakasza csak gyalogosforgalomra szolgál. 
 
A településszerkezeti terv a lakóterületek fejlesztését a hátsó telekhatárukon is közterületi 
kapcsolattal rendelkező hosszú telkek megosztásával, tömbbelső-feltárással, a belterület 
határán húzódó utak kétoldali beépítésével, a sportpálya és a Hatvani út mellett 
mezőgazdasági területek bevonásával javasolja. 
 
Az intézmények, közösségi létesítmények fejlesztése az Iskola utca önkormányzati 
tulajdonú területein megoldható. Az alapfokú ellátás létesítményei lakóterületen is 
elhelyezhetők. 
 
A gazdasági területek a település délnyugati és keleti szélén, meglévő telephelyek 
szomszédságában fejleszthetők. 
 
A sportterület bővítésére a meglévő sportpálya melletti területet kell fenntartani. 
 
A településszerkezeti terv a település igazgatási területét építési szempontból beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt területekbe sorolja függetlenül attól, hogy azok igazgatási 
szempontból kül- vagy belterületbe tartoznak.  
 
1. Beépítésre szánt területek 

a) lakóterület  falusias lakóterület 
b) vegyes terület településközpont vegyes terület 
c) gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató terület 
d) különleges terület idegenforgalmi terület, sportolási célú terület, temető, 

 kegyeleti park, közműterület 
 

2. Beépítésre nem szánt területek 
a) közlekedési és közműterület 
b) zöldterület 
c) erdőterület 
d) mezőgazdasági terület 
e) vízgazdálkodási terület 
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VI. LAKÓTERÜLETEK 
 

A lakásszám 2001-ben 761 db volt a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint. 
 
A lakásállomány fele 1960 után épült. A lakások 53%-a három, vagy többszobás, közel 
40%-a kétszobás, 55%-a 80 m2 feletti. Kevés az eladó lakóház és a beépítetlen telek.  

 
A lakónépesség 1970 óta csak kismértékben fogyott, 1990 óta stagnál. Heréd kedvelt 
lakóhely, 1990 óta közel kétszázan telepedtek le. A születések száma is magasabb a 
megyei átlagnál.  
 
A fiatalok megtartásához és a beköltözők részére lakótelkek szükségesek. 
 
Lakóterületek fejlesztése: 
 
A lakásépítés területei:  
− meglévő üres telkek beépítése, 
− az avult épületek fokozatos átépítése,  
− telekalakítás a meglévő belterületen, 
− új lakótelkek kialakítása a belterület növelésével. 
 
A település belterületén 15 üres telek található, ezek közül 4 önkormányzati tulajdonú. A 
Táncsics utcában 7 új telek kiosztása van folyamatban.  
 
A helyszíni vizsgálat során 15 avult állagú épületet találtunk. Ezek fokozatos átépítése 
várható. A község belterületén több olyan lakótömb van, ahol a telkek hátsó határa 
közterülettel érintkezik, a telkek hossza pedig meghaladja a 80-100 métert.  
A telekhiány miatt ezek megosztása több helyen elkezdődött.  
 
A belterületi telekalakítás területei:  
− Árpád utca északi oldala ~ 26 telek 
− Ady Endre utca és a Kökényesi út közötti telekvégek ~74 telek 
− Kertalja utca melletti telekvégek ~30 telek 
− Köztársaság utca déli oldala az Ifjúság u. mellett. ~10 telek 
− Iskola u. - Rákóczi u. közötti tömbfeltáró út mellett ~15 telek 
− Karácsonyi út folytatásának két oldalán ~56 telek 
 
A belterülettel határos területek közül lakóterület-fejlesztésre javasoljuk felhasználni 
− a Táncsics M. utca nyugati oldalát ~26 telek 
− a Sport utca és a patak közötti területet a Táncsics M. utcáig ~60 telek 
− az Ifjúság u. déli oldalán fekvő területet ~12 telek 
− a Hatvani út melletti 03 hrsz-ú területet ~200 telek 
 
A fenti területeken telekfelosztással, - egyesítéssel, telekcsoport újraosztásával, illetve 
telek-határ-rendezéssel mintegy 500 db telek alakítható ki, melyek a terv távlatán túl is 
lehetőséget nyújtanak lakásépítésre.  
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A telekalakításra és építésre vonatkozó részletes előírásokat a Helyi építési szabályzat 
tartalmazza.  

 
 

VII. INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEK 
 

A település igazgatási, egyházi intézményei a régi falumagban, a Rákóczi utcában 
találhatók. 
 
Az oktatási, művelődési, kulturális, kereskedelmi létesítmények a kastélyparkban, illetve 
az ezt határoló utcákban vannak. 
Az orvosi rendelő a két központot összekötő Iskola utcában épült.  
 
Heréd község helyben biztosítja lakosai számára az alapfokú ellátást, sőt egyes 
létesítményei más települések ellátásából is részt vállalnak. A település közelebb fekszik a 
fővároshoz, mint a megyeszékhelyhez. Földrajzi helyzetéből adódóan a magasabb szintű 
ellátást a közeli városokon kívül Budapesten veszik igénybe.  
 
Meglévő, jelenlegi helyükön maradó, bővíthető, felújítható létesítmények 
 
Községháza - Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 39. 
Pélbánia Rákóczi u. 57. 
Óvoda Vörösmarty tér 1. 
Általános iskola Iskola u. 4.  
Művelődési ház Vörösmarty tér 
Fogászati rendelő Arany J. u. 27. 
Gyógyszertár Arany J. u. 27. 
Takarékszövetkezet Rákóczi u. 39. 
Posta Arany J. u. 1.  
 
Meglévő, szomszéd telek felé bővíthető létesítmény 
 
Felnőtt háziorvosi rendelő Iskola u. 2. 
Anya - és gyermekvédelmi tanácsadó Iskola u. 2. 
 
A 326 helyrajzi számú szomszédos, önkormányzati tulajdonú telek igénybevételével új 
felnőtt háziorvosi rendelő, a jelenlegi rendelő helyén gyermekorvosi rendelő kialakítása. 
 
Tervezett létesítmények 
 
Gondozási központ Iskola u.  
 
Az óvoda mellett 30 férőhelyes otthon részére alakítandó ki telek. 
 
A kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás alapfokú ellátást biztosítandó létesítményei 
lakóterületen is elhelyezhetők. 
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VIII. GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Heréd mezőgazdasági település. Külterületének 94,3%-a termőterület, ezen belül 99,5%-a 
szántó. A település gazdasági életében meghatározó szerepet játszik a mezőgazdaság.  
 
A község délnyugati és északkeleti részén, meglévő telephelyekhez kapcsolódva 
javasoljuk kereskedelmi - szolgáltató gazdasági területek kialakítását.  
 
A Bajcsy-Zsilinszky u. déli oldalán lévő 017 helyrajzi számú telken működik a Heréd-
Nagykökényes Mezőgazdasági Szövetkezet Vetőmag Üzeme.  
Ehhez a területhez kapcsolódva a Pusztai út és József A. utca közötti egykori major 
területét déli irányba bővítve javasoljuk a gazdasági terület fejlesztését.  
 
Északkeleten a Köztársaság utca folytatásában fekvő a 081/42 helyrajzi számú terület 
igénybevételével további munkahelyteremtő beruházás létesülhet. A fenti területek 
belterületbe vonását javasoljuk. A település belterületén meglévő környezetüket nem 
zavaró vállalkozások továbbra is megtarthatók. 
 
A Lőrinci felé vezető út közelében fekvő 051 hrsz-ú ingatlan (volt szovjet laktanya) 
területén kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítását tartalmazza a szerkezeti 
terv.  
 
 

IX.  KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 

Jelentős zöldfelületű különleges területek 
 
A meglévő sportpálya területén funkcionális fejlesztése, gazdagítása újabb sportolási 
lehetőségekkel a település jóléti célú tervezett fejlesztéseként határozható meg. 
 
A jelenlegi temető területe megfelelő, de a távlatban a terület északi irányban a külterület 
felé bővíthető. A temető új, távlati bővítési területe körül a távlatban védőterületet is 
biztosítani kell. A kegyeleti célok szolgálata érdekében néhány korosabb, előnevelt fa 
ültetése kívánatos a temető zöldfelületi rendezéséhez. 
 
A volt zsidó temető területe kegyeleti parkként alakítandó ki.  
 
A kápolna és a kálvária környezetének igényes zöldfelületi fenntartásáról kertépítészeti 
módszerekkel továbbra is gondoskodni kell. 
 
Különleges idegenforgalmi terület 
 
A 21. sz. út melletti 077/10 hrsz-ú telek területe, ahol fogadó- és vendéglátó épület, 
szálláshely-szolgáltató épület és gépjárműparkoló helyezhető el. 
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X.  MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM  

 
A település határában későbronz-, népvándorlás- és középkori cseréptöredékeket találtak. 
 
Heréden egyetlen országos védelem alatt álló épület van, a barokk templom. 
 
Helyi védelemre javasolható a tájház céljára megvásárolt Hatvani út 19. sz. lakóház, a volt 
kastély, az evangélikus templom épülete, a kápolna és a Nepomuki Szt. János szobor.  

 
 
XI.  ZÖLDTERÜLETEK, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER  
 

A településközpontban az oktatási (ált. iskola –volt kastélyépület)- és kulturális 
intézmények körül lévő „történeti kastélypark” területét továbbra is közcélú 
zöldfelületként, az építészeti értékvédelem igényeit is kielégítő kertépítészeti kialakítású 
közparkként kell fenntartani, illetve rendezni. A kastélypark értékes növényállományának 
védelméről, a kastélypark rekonstrukciójáról – pályázati támogatási lehetőségek 
megkeresésével – gondoskodni kell. 
 
A Bér(Heréd)-patak belterületi szakaszán a meder, illetve a lefűzött mederág környezetét, 
mint a település értékes zöldfelületi elemét, a természeti értékek, vizes, illetve víz közeli 
élőhelyek védelmét biztosítva kertépítészeti módszerekkel kell a távlatban fenntartani. A 
vízfolyás telke jellemzően a lakótelkekkel határos, közterületi sáv nem alakult ki a parton. 
A fenntartás, illetve a látogathatóság, használhatóság érdekében közhasználatú, járható 
területsávot kívánatos kialakítani. 
 
A római katolikus templom környezete és a Rákóczi utca széles közterülete szintén a 
település értékes eleme a településszerkezetnek, ahol a közterület-alakítását és ezen belül 
a közterület színvonalas kertépítészeti kialakítását kiemelt településrendezési, 
településüzemeltetési feladatként kell a távlatban is kezelni. 
 
A környezet minőségének és a településképnek a javítása érdekében a távlatban, 
ütemezetten az utak, az utcák átépítésekor a közművek építésekor a felszíni vízelvezetés 
műveit, valamint a többi szükséges közművet is olyan műszaki megoldással kell 
kialakítani, elhelyezni, hogy maradjon elegendő hely út menti zöldsávok kialakítására, 
illetve utcafásításra. A 10-12 m szabályozási szélességű utcákban már legalább egyoldali 
fásítás, a 12 m-nél szélesebb utcákban, megfelelően helytakarékos közműelhelyezés 
esetén, a kétoldali fásítás megvalósítása a célkitűzés. Az utcafásítást egy-egy útszakaszon 
egységesen kell megvalósítani. Rendezett, vonzó utcakép érdekében a fásítást egy adott 
útszakaszon egy fafajból, együtt „iskolázott” növényanyagból kell kialakítani. 
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XII. TÁJ, TÁJHASZNÁLAT 
 

Mező- és erdőgazdasági területek 
 

A mező- és erdőgazdasági területek művelési ág szerkezetében jelentős változás nem 
várható. A település erdősültsége igen alacsony (2%), messze elmarad az országos átlagtól 
(18%). Az alacsony erdősültség kedvezőtlen környezeti hatásának mérséklésére tájfásítási 
programot szükséges megvalósítani a mezőgazdasági területek tagolására, a 
szántóterületek és a beépített területek deflációs veszélyeztetettségének káreseményeinek 
a csökkentésére, a Bér(Heréd)-patak és a közutak mentén. A tájfásítás célterületeit a 
településszerkezeti terv és a szabályozási terv meghatározza. 
 
Tájfásítási program segítése, megvalósítása javasolt az országos közutak külterületi 
szakasza, valamint a térszerkezeti jelentőségű külterületi utak mentén. 

 
 

XIII. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 

A település védelemre érdemes értékei, területei: 
- a Bér(Heréd)-patak medre, a medret kísérő fás-gyepes parti sávok  
- a belterület szabályozási tervlapján településképi szempontból értékes faegyedként jelölt 
fák (kastélypark – hársfa), zöldfelületek (gesztenyéskert). 
 
Az OTRT térségi övezeti besorolása, illetve lehatárolása szerint az országos ökológiai 
hálózat övezete nem érinti a település területét . 

 
 
XIV. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Levegőtisztaság-védelem 
 
A környezeti levegő minőségének javítása érdekében csökkenteni kell a levegőbe kerülő 
légszennyező anyagok mennyiségét, illetve lokalizálni kell a szennyeződést. A pontszerű 
kibocsátások csökkentése mellett törekedni kell a diffúz légszennyezések, a szélerózió, a 
felporzás megakadályozására. A település utcáinak szilárd, pormentes burkolattal történő 
ellátását a levegőtisztaság-védelem érdekében ütemezetten meg kell valósítani. A tisztán 
tartott burkolt felületű utakon minimális a fölporzás. A kibocsátás csökkentése mellett a 
környezeti levegő minősége, „kondíciója” a növényzettel fedett területek növelésével, 
fásítással javítható. Az utcafásítási és tájfásítási program megvalósítása többek között 
ezért kívánatos. 

 
A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
szóló 33/2000.(III.17.) korm. rendelet előírásainak megfelelően a terület „A” Fokozottan 
érzékeny területek közé tartozik, ahol a besorolásnak megfelelő szennyezettségi 
határértékek betartásáról gondoskodni kell. A területhasználatot csak ennek megfelelően 
lehet megengedni, illetve folytatni. A település keleti része felszín alatti vízvédelmi 
területhez tartozó településrész, ahol a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai szerint  
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lehet a terület felhasználni, építeni. A csatornázatlan területek felszámolásáról 
gondoskodni kell, mert potenciálisan veszélyeztetik a felszín alatti vízkészletek 
minőségét. 
 
A Bér (Heréd)-patak mederrendezését az értékes vizes élőhelyeket megkímélő 
mérnökbiológiai módszerekkel kell megvalósítani. A környezet védelme és a meder mint 
vizes élőhely környezetében élő természeti értékek megőrzése érdekében a meder teljes 
burkolását el kell kerülni. A meder részleges burkolása az egyes mederszakaszokon 
lehetőséget ad a településkép szempontjából is vonzó vízparti-vízi növényzet 
megmaradására. A belterületen is biztosítani kell a patakpart járhatóságát (pl. közterület 
kialakítása, közhasználatra átengedett telekrész, szolgalmi jog). A mederszakasz 
rendezését a zöldfelület kertépítészeti terveivel összhangba hozott műszaki tervek alapján, 
kertépítész szakember bevonásával kívánatos megvalósítani. 
A patak rendezésének részeként el kell érni, hogy az élő vízfolyásba csak a megengedett 
minőségű vizek kerülhessenek. A szennyezéssel veszélyeztető felszíni vízbevezetések 
előtt hordalékfogókat kell kialakítani. Tisztítatlan, illetve nem megfelelő minőségben 
tisztított szennyvíz a felszíni vizekbe nem kerülhet. 
 
A keletkező szennyvizek környezetkímélő ártalmatlanítása, a szennyvíz-csatornahálózat 
és a rákötések kiépítése, valamint a korrekt felszíni vízelvezetés megoldása alapvető 
közműfejlesztési és egyben környezetvédelmi feladat a település számára. A 
környezetvédelmi érdekű fejlesztésekhez minden lehetséges támogatási forrást kívánatos 
megpályázni. A Heréd-Nagykökényes közös szennyvíztisztító kapacitása és védőtá-
volsága a távlatban is megfelelő. 
 
A tervezett létesítményeket csak teljes közműellátás mellett lehet megvalósítani. A 
szennyezett víz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki eszközzel 
meg kell akadályozni. 
 
Föld- és talajvédelem 
 
A település területén a termőföld igénybe vételével járó fejlesztéskor a letermelt termő-
réteg kezeléséről, újrahasznosításáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 
eljárni. 
 
Zaj- és rezgésvédelem 
 
A közúti közlekedésből, elsősorban az országos főutak települési átkelő szakaszainak 
átmenő forgalmából eredő közúti zajterhelés a forgalom kismértékű növekedésévek együtt 
szintén kismértékben növekedni fog. Az új építések esetén az út menti védelmet igénylő 
létesítmények, épületek, épületen belüli védendő belső helyiségek zajvédelmét szükség 
esetén passzív zajvédelemmel – pl. zajgátló nyílászárók, épületszerkezetek alkalmazása – 
kell biztosítani. 
 
A gazdasági területek lakóterületi szomszédsága és a lakóutcákon keresztül történő 
feltárása megkívánja, hogy csak olyan gazdasági tevékenység folyjék ezeken a 
telephelyeken, amelyek jelentős forgalmat nem vonzanak és a telephelyen belüli, kültéri 
tevékenység (pl. anyagmozgatás, gépjárművek mozgása) zavaró mértékű zajkibocsátás  
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nélkül történjen. A volt major területén a lakóutca ingatlanjait zaj- és rezgésterheléssel 
jelentős mértékben zavaró forgalmat vonzó vagy üzemi eredetű zajjal járó funkció csak 
abban az esetben engedhető meg, ha a gazdasági terület feltárása nem a lakóutcáról 
történik, illetve az üzemi zaj- és rezgésterheléstől a védendő lakóingatlanok 
mentesíthetők. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A távlatban az országos, illetve az arra épülő megyei hulladékgazdálkodási koncepció 
célkitűzéseinek megfelelően törekedni kell a lerakással ártalmatlanítható hulladék 
mennyiségének a csökkentésére, ennek szellemében a szelektív hulladékgyűjtés helyben 
szükséges feltételeinek a megteremtésére. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósulásával 
nyílik lehetőség az újrahasznosításra és környezetkímélő ártalmatlanításra. 
 
Fontos feladata a tudatos környezetgazdálkodásnak, hogy a szerves háztartási hulladék, 
illetve a kerti-, mezőgazdasági zöldhulladék az egyéb kommunális hulladéktól 
elkülönítve, újrahasznosításra alkalmas komposztálható szerves anyagként legyen kezelve. 
 
A háztartásokban keletkező, különleges bánásmódot igénylő, inert és veszélyes 
hulladékok (pl. fa- és fémhulladék, festékes és olajos flakonok, száraz elemek, 
akkumulátorok, nehézfémtartalmú elektronikus eszközök) gyűjtése az erre a célra 
kialakítható lakossági hulladékudvarok telephelyén történhet. A település 
népességszámára tekintettel, lakossági hulladékudvar kialakítása a település területén nem 
gazdaságos. A szelektív hulladékgyűjtést közterületen kialakított gyűjtőszigetekkel 
javasoljuk megoldani.   
 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési feladatokat a térségi szolgáltató 
segítségével kell megoldani. A település területén hulladéklerakásra területet a távlatban 
sem lehet igénybe venni. 
 

 
XV.  KÖZLEKEDÉS 
 

Heréd külterületét érinti a 21. sz. Hatvan-Somoskőújfalu elsőrendű főút, amely az 
országos közlekedésfejlesztési tervek szerint gyorsforgalmi út lesz. A település 
belterületén áthalad a 2111. sz. Verseg-Hatvan összekötő út és a 2133. sz. Heréd-Lőrinci 
összekötő út. Az összekötő utak régi itatott makadám pályaszerkezete aszfalt burkolatot 
kapott. Ezek megkoptak, foltokban kátyúsak, felújításra szorulnak. A 2111. sz. út 
Szarkási-patak fölötti hídja felújított, de a szélessége nem megfelelő.  
 
Az országos közúthálózathoz tartozó utak belterületi szakaszán az utak korona- és 
burkolatszélessége, valamint a teljes közműhálózat elhelyezése biztosított a kialakult 
állapot szerinti 13-26 m szabályozási szélesség mellett. 
 
A legalább 12 m széles kiszolgáló utak alkalmasak legalább egyoldali járda építésére. Az 
ennél keskenyebb utcák vegyes forgalmúak, illetve a terv szerinti helyeken szélesítendők.  
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Új telekosztásoknál olyan széles közterületet kell kialakítani, hogy a közművek 
gazdaságos elrendezése mellett fasor telepítésére is maradjon elegendő hely.  
 
A gépjárművek várakozóhelyei lakótelken, gazdasági területen, telephelyen belül 
alakítandó ki. Az intézményekhez szükséges parkolóhely közterületen is kiépíthető.  
 

 
XVI. KÖZMŰVEK 

 
Viziközművek 
 
A település vízellátását a Heves Megyei Vízmű Rt. Hatvani üzemegysége biztosítja a 
község határában lévő kútcsoportról. A regionális betáplálás is kiépült. A vízműtelep 
kapacitása jóval nagyobb a jelenlegi fogyasztásnál. A településrendezési tervben tervezett 
fejlesztésekhez biztosítani tudja a vízmű az ivóvizet.  
 
Az ivóvízhálózat minden utcában kiépült. Az új beépítésekhez a hálózat bővítése, 
körvezeték építése, valamint a tűzoltóvíz biztosítása szükséges.  
 
A település területén megépült a szennyvízhálózat és - Hatvan igazgatási terültén - a 
Nagykökényessel közös szennyvíztisztító telep. Törekedni kell a rákötések teljes körűvé 
tételére. Új épületek használatba vételéhez feltételként kell megszabni a hálózatra való 
rákötést.  
 
A település belterületén a Bér vagy Heréd-patak, az igazgatási határon a Szarkási, vagy 
Nógrádi-Vonyarc-patak folyik. A patakok karbantartási sávja biztosított. A csapadékvizet 
nyílt árkok vezetik a patakokba.  

 
Földgázellátás 
 
A település gázellátása megoldott. A gázfogadóállomás a belterület nyugati szélén a Sport 
utcában épült. A külterületen országos földgáz távvezeték halad át. A gázátadó állomás a 
Lőrinci bekötőút közelében található. 

 
Hírközlés  
 
A település belterületétől nyugatra, a 033/9 hrsz-ú telken 2003-ban helyezte üzembe 
bázisállomását a PANNON GSM. A további mobil szolgáltatók úgy nyilatkoztak, hogy  
Heréd  területét érintő fejlesztést nem terveznek. A MATÁV a jelentkező igényeket ki 
tudja elégíteni.  


