Dr. Kovács Zoltá n
A Veszprém megyei Zircen született, apai ágon t ősgyökeres pápai ,
felmen ői közül többen a közszférában dolgoztak.
Két felnőtt gyermek édesapja.
A pápai Türr István Gimnáziumban érettségizett . Ezt követően 1982ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, 1985 ben ügyvédi szakvizsgát tett .
Aktívan sportolt, többek között szertornában és labdarúgásban ért e l
sikereket, budapesti és pápai sportklubokban . Az Esterházy Miksasportdíj, és a Honvédelemért Arany, Ezüst fokozat tulajdonosa .
Politikai és szakmai életút :
A Pápai Ugyvédi Munkaközösségben dolgozott, majd 1990-ben Páp a
város polgármesterévé választották, mely tisztséget 2011-ig látta el .
1990-tő l, négy ciklusban a Veszprém Megyei Önkormányza t
Közgyűlésének tagja volt .
1995–1996-ban a Pannon Egyetemen oktatott . 1999-től a Jogi
Szakvizsga Bizottság tagja .
1995–2006-ig az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzato k
Kongresszusa Régiók Kamarájának tagja, póttagja.
Több mint másfél évtizedig (1992–2008) a Kisváros i
Önkormányzatok Érdekszövetségének elnökségi tagja .
2006-2010 között a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanác s
tagja.
1998–tól a Fidesz parlamenti képviselője . (Veszprém megye 3 sz .
majd 4 . sz. választókerület) . A párt egyik helyi alapítója . Tagja az
országos választmánynak, 2003-tól, alelnöke . 2000-től a Veszprém
Megyei Választmány elnöke . 2003- 2015 között rövid megszakítássa l
frakcióvezet ő-helyettes, képviselő sége ideje alatt az Országgy űlés
több bizottságának elnöke, alelnöke, tagja .
2011 -2014-ig Veszprém megye kormánymegbízottja .

2014 . június 15-től a Miniszterelnökség területi közigazgatásért
felelős államtitkára. 2016-tól Veszprém megye fejlesztési biztosa .
2015—ben vette át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mentor-oktató i
(Mentor Universitatis) címét . 2016-tól a Nemzeti Közszolgálat i
Egyetem, Záróvizsga Elnöki Kollégium elnöke . 2016. november 8-án
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtő l Címzetes Egyetemi Docen s
címet kapott.
Társadalmi szerepvállalások :
Számos társadalmi szervezet és jótékony célú alapítván y
elindításában, tevékenységében vett és vesz részt . A helyi közösségek
összetartása jegyében maga is tagja a pápai 7-es szám ú
hagyomány őrző huszárezrednek .
Különböző kiadványokban, szaklapokban publikált els ősorban
önkormányzati, államigazgatási témákban .

