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A legjobb hely  
a világon

– A TÖOSZ fennállásának 30 éves évfordulóját 
ünnepeljük ebben az évben. Ön nem sokkal a Szö-
vetség megalakulása után lett polgármester és az 
Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányza-
tok Kongresszusa tagja. Meséljen ezekről az idők-
ről: mettől meddig volt az Európa Tanács Helyi és 
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa tagja? 

– 1991 őszén történt Magyarország felvétele az 
Európa Tanácsba és 1992 tavaszán alakult meg 
az első delegáció. Az Európa Tanács jogszabálya 
határozza meg azokat a szempontokat, misze-
rint a tagok kiválasztásánál érvényesíteni szük-
séges a politikai erőviszonyokat, a helyi és a regi-
onális önkormányzatok képviseletét, a politikai 
életben szereplő nők és férfiak arányát, a telepü-
lések nagyságrendi képviseletét, a magyar lakos-
ságszámhoz viszonyítva 7 rendes tag és 7 pót-
tag lehet a magyar küldöttség az önkormányzati 
kongresszusban. Az önkormányzati szövetségek 
tették a jelölést. A magyar delegációban egye-
düli nőként, falusiként és egyébként megyegyű-
lési képviselőként – mint regionális önkormány-
zati képviselő – kerültem szóba és a TÖOSZ-nak 
köszönhetem a delegálást. A megbízás esetenként 
két évre szólt és öt cikluson keresztül voltam az 

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Szeressék a településüket és legyenek elkötelezettek annak érdekében, hogy az a 
legjobb hely a világon – üzeni a leendő polgármestereknek dr. Nagy Árpád Dezsőné, 
aki három cikluson keresztül vezette a Zala megyei Szepetnek községet. Az első magyar 
polgármesterek között a demokratikus magyar önkormányzatokat képviselhette 
nemzetközi szervezetekben – tíz évig volt az Európa Tanács Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusa tagja. Elmondása szerint mindig a vidékfejlesztés 
vonzotta, a Mura Régió Európai Területi Társulás szakmai vezetőjeként célja, hogy a 
Mura folyóra híd készüljön Murakeresztúr és Kotor között.

Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusának 
tagja. Legtöbb alkalommal a regionális kamará-
ban tevékenykedtem.

– Hogyan került a TÖOSZ-szal kapcsolatba?
– A TÖOSZ-nak bölcs kezdeményezése volt, 

hogy a 1990-ben megválasztott polgármesterektől 
kértek szakmai önéletrajzot, amit én beküldtem 
és így kerültem a látótérbe, ennek alapján történ-
tek személyes beszélgetések és így lett a kiválasz-
tás. Mindebben nagyon fontos szerepet játszott 
az akkori egyik alelnök, Szirtes Lajos, akit sajnos 
az idei évben vesztettünk el és akivel már a Zala 
Megyei Közgyűlésben is elkezdtünk együtt dol-
gozni, azt gondolom ajánlóm is volt ő. 

– Milyen érzés volt megtapasztalni a strasbourgi 
politikai kultúrát?

– Nagyon felemelő érzés volt. A politikai ele-
ganciát, a politikai vitakultúrát Kelet-Európából 
érkezve rendkívüli volt megtapasztalni Strasbourg-
ban. A demokráciának az ilyen szintű működése 
az a következő évtizedek munkájára rányomta a 
bélyegét számomra. Az ott megtapasztalt szem-
léletből, úgy gondolom, hogy egy széles látókörű, 
nyitott, a települést jó igyekezettel menedzselő 
polgármesterré váltam. Átéreztem, hogy a pol-
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gármesterség az nagyon is kétirányú, egyrészt a 
helyi igények, másrészt pedig a település környe-
zetéhez való viszonyának a pozicionálása, sőt, 
ha lehet, akkor példát mutatni a hasonló méretű 
települések számára – ezek mind kihívások vol-
tak számomra.

– Részt vett az Európai Települések és Régiók 
Tanácsa (CEMR) munkájában is?

– A tíz év alatt jött létre tulajdonképpen a Régiók 
Bizottsága és mint az Önkormányzati Kongresz-
szus Régiók Kamarájának tagja kaptam meghí-
vást. Tehát nem választott tagja voltam a szer-
vezetnek. 1992-ben még nem volt Európai Unió1, 
az Unió létrehozásában és annak előkészítésében 
az Európa Tanács sok mindent kezdeményezett 
és nagyon sok előterjesztés volt, amiben nekünk 
is véleményezési lehetőségünk volt. Tanácsko-

1 Az Európai Unió 1993. november 1-jén jött létre a 
Maatrichti Szerződés alapján.

zási joggal rendszeresen kaptam meghívást a 
CEMR ülésére.

– Milyen emlékezetes eseményekre emlékszik 
vissza szívesen? 

– A ’90-es években egyre-másra kerültek felvé-
telre kelet-európai országok az Európa Tanácsba. 
Akkor nagyon fontos feladat volt a korábban részt-
vevők tanácsadása, jó gyakorlatok bemutatása a 
csatlakozásra jelentkezőknél az önkormányzati 
eszmeiségre való felkészítésben. Fontos küldetés 
volt a választásokon a megfigyelőként való részvé-
telre, tehát igazából a 90-es évek, az önkormány-
zati demokrácia és a jogharmonizáció kiterjesz-
tése volt az ún. keleti blokk országaira, hiszen 
Magyarország volt az első, akiket fölvettek 26. 
tagként és a következő évek alatt folyamatosan 
bővült az Európa Tanács tagországainak a száma. 
Mindig jöttek újak és újak, tehát a stílust és a kom-
munikációt igyekezett minden régi tag átadni az 
újonnan érkezőknek, amely eredményessé tette a 

Szakmai életút

1970–1976 – közegészségügyi ellenőr, Zala Megyei KÖJÁL
1977–1990 – asszisztens, Szepetnek Községi Közös Tanács Egészségügyi 

Szolgálat
1989–1990 – megbízott elnök, Szepetnek Községi Közös Tanács 
1990–2002 – polgármester, Szepetnek Község Önkormányzata
1992–2002 – az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kong-

resszusa magyar delegáció tagja
2001– – projektvezető, Lakópark infrastruktúra terve, PHARE program
2003–2004 – kistérségi menedzser, Dél-Zala Murahíd Kistérségi Társulás
2004–2006 – regionális fejlesztési szakértő, Területpolitikai Kormányzati 

Hivatal
2004–2006 – projektvezető, MENTÁLIS KOMFORT – Újszerű Szociális Gondoskodás Zalában, HU0201-

04-01-0005 számú Perseus projekt
2006–2008 – projektmenedzser, „Az Élhető Muramente” Letenye térségi Foglalkoztatási Paktum, 

ROP-3.2.1-2004-08-0007/32 
2007–2008 – regionális fejlesztési és kistérségi koordinátor, ÖKM
2008–2011 – kistérségi koordinátor, Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
2008–2010 – HEFOP, TÁMOP, KEOP szakértő, projektfejlesztési és megvalósítási tanácsadás, ÚMFT 

operatív programok
2013–2014 – projektmenedzser, „Tervezzünk együtt, hogy a jövőnk összekössön” projekt, MURA 

RÉGIÓ Korlátolt Felelősségű Európai Területi Tárulás
2017-2019 – projektmenedzser, „Fenntartható vízi turizmus a Mura és a Dráva folyók mentén” pro-

jekt
2017-2019 – tartalom-menedzser, „Két folyó egy cél II.” projekt

Dr. Nagy Árpád Dezsőné
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Kongresszus munkáját. Így volt nekem is lehető-
ségem olyan országokba eljutni, például Grúziába, 
ahol a csatlakozás előtt konzultatív workshopon 
az Európa Tanács működéséről, a helyi demok-
rácia és önkormányzatiság fejlesztéséről konzul-
táltunk a helyiekkel. 

– Hozott új kapcsolatokat vagy lehetőségeket 
ez a fajta munka?

– Feltétlenül. Olyan fejlesztések történtek a 
falumban, hogy iskolát tudtunk bővíteni, amely-
nek avatásán egyébként a TÖOSZ vezetése 1994-
ben is jelen volt, mivel Zalakaroson volt az elnök-
ségi ülés. Két évvel később egészségházat avat-
tunk, ami a mai napig is modern orvosi rendelőt, 
védőnői szolgáltatást biztosít. Építettünk utakat, 
járdákat, hidat, víztározót, temetőhöz parkolót. 
Dinamikus fejlődésnek indult a falu, például a 
„Virágos Magyarországért” mozgalom országos 
díját is megkaptuk, egyesületeket hoztunk létre, a 
kezdeményező-készség vitte a falut előre, amely-
ben így visszatekintve operatív részem volt – 
talán mondhatom.

– Hogyan alakult, hogy most a Mura Régió Euró-
pai Területi Társulás (ETT) szakmai vezetője lett?

– Vissza kell kanyarodnom az 1990-1994 
közötti időszakra, amikor a Zala Megyei Köz-
gyűlés Kisebbségi és Nemzetiségi Bizottságá-
nak elnöke voltam. Ez a Délnyugat-Zala horvá-
tok lakta településeire és az én saját falumra is 
vonatkozott. Nálunk, Szepetneken kétféle nem-
zetiség és roma kisebbség él, tehát egy németek, 
horvátok és cigányok által is lakott település, ahol 
1994-ben már kisebbségi önkormányzatok jöttek 
létre. A bizottsági elnöki munkámat akkor úgy 
értékelték a horvátok és a Zala Megyei Horvátok 
Egyesülete, hogy a ’94-es cikluszáró megyegyű-
lésen külön elismerést kaptam tőlük. A nemze-
tiségi és kisebbségi politika iránti elköteleződé-
sem régi keletű.

Az európai területi társulás létrehozása úgy 
történt, hogy a polgármesteri korszakot köve-
tően, a Letenye kistérségben dolgoztam, mint 
területfejlesztési tanácsadó, később kistérségi 
koordinátor. Feladatom volt a projektfejlesztést 
és a pályázatkészítést támogatni és tájékoztatást 
adni, hogy milyen lehetőségek vannak a szerve-
zeteknek, egyesületeknek, önkormányzatoknak, 
ahhoz hogy uniós pénzeket juttassanak a telepü-
lésükre. Mivel nem voltam már polgármester és 
nem vettem részt a politikában – meg kell jegyez-
zem, hogy sosem voltam párt-elkötelezett és seme-
lyik párthoz sem tartoztam –, ebből következően 
látszott az elejétől fogva, hogy a politikai karrier 
véges számomra, hiszen valamelyik irányba le 
kellett volna tenni a voksot, de erre nem vagyok 

Az Európa Tanács Helyi  
és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusa (Kongresszus)

A 636 taggal bíró pán-európai politikai gyűlés 
több, mint 200 000 helyi és regionális önkor-
mányzatot képvisel 47 európai országból. 
Szerepe a helyi és regionális demokrácia 
védelme, támogatása, a helyi és regionális 
kormányzás fejlesztése és az önkormányzás 
erősítése. Különös hangsúlyt helyez a Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartájának érvé-
nyesítésére. Támogatja a decentralizációs és 
regionalizációs folyamatokat valamint a hatá-
ron átnyúló együttműködéseket a városok és 
települések között.
A TÖOSZ Titkársága biztosítja a magyar dele-
gáció melletti titkári feladatok elvégzését. 
A magyar önkormányzati szövetségek javas-
lata alapján a magyar önkormányzatokért 
felelős miniszter delegálja a helyi és megyei 
választott képviselőket a Kongresszus magyar 
delegációjába (7 tag és 7 helyettes tag).
Hazánk az 1997. évi XV. törvénnyel hirdette 
ki a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájá-
ról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban 
kelt egyezményt. A Kongresszus célkitűzése, 
hogy a tagországokban a Chartában foglal-
tak maradéktalanul megvalósuljanak, ezért 
ún. monitoring látogatások formájában nyo-
mon követik a Chartához csatlakozott orszá-
gok önkormányzati rendszereit. A monitor-
ing egyik célja, hogy az adott ország önkor-
mányzati szövetségét erősítsék a Chartá-
ban meghatározottak maximális teljesülése 
érdekében.
Az érdekvédelmi munkában fontos hivatko-
zási alapul szolgálhat a Charta és a legutóbbi 
monitoring látogatás eredménye 2019-ben.
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alkalmas. Inkább a vidékfejlesztési lehetőségek 
vonzottak mindig.

Az Euróra Tanácsbeli munkámat követően is 
nyomon követtem az uniós jogszabályok alaku-
lását, tudtam, hogy 2006-ban megszavazta az 
Európai Unió2 a határon átnyúló térségi társulá-
sok létrehozását két szomszédos ország között, 
azért, hogy a perifériák lemaradását és a területi 
kiegyenlítés elvét ezzel az uniós jogi személy lét-
rehozásával lehessen csökkenteni.

– Meséljen az ETT-vel kapcsolatos, önkormány-
zatok számára jelentkező előnyökről, lehetőségek-
ről, eddigi sikerekről

– Még az első ciklusban a zalai nemzetiségi 
településekkel létrehoztuk a Muramenti Nem-
zetiségi Területfejlesztési Társulást, amely azóta 
is működik. Ez a szervezet írta a pályázatot a 
HUHR IPA kiírásra a Mura Régió EGTC létre-
hozására. A pályázati lehetőséget én ajánlottam 
a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Tár-

2 1082/2006/EK rendelete az európai területi együttmű-
ködési csoportosulásról.

sulás polgármestereinek. 2013-ban, Horvátország 
uniós csatlakozása előtti időszakban írtuk meg 
ezt a pályázatot azzal a szándékkal, hogy segít-
sük a horvát településeket az Európai Unió kínálta 
lehetőségek jó kihasználására. A projekt sikere-
sen megvalósult, 2015. május 28-ára bejegyzésre 
került a Mura Régió Európai Területi Társulás.

– Hány tagja van a társulásnak? Vannak-e 
eredményeik?

– Népszerűvé tudtuk tenni magunkat, két bőví-
téssel mára 31 tagja van a Mura Régió ETT-nek, 
19 tag magyar település és 11 horvát općina*3, vala-
mint Muraköz megye. A társulás létrejöttének 
második évében sikerült olyan HUHR Interreg 
programban pályázatot nyerni, amely 842 ezer 
eurós fejlesztést jelentett, és az ETT 8 települé-
sén valósult meg, idén be is fejeződött a projekt. 
Továbbá írtunk olyan kisebb pályázatokat is, ami 
az együttműködést erősítette, például, hogy milye-
nek voltak az ’56-os események a horvát–magyar 
határon, hogy történt az akkor disszidálók segítése. 

3 község

CEMR (Council of European Municipalities and Regions),  
az Európai Települések és Régiók Tanácsa

A legrégebbi és legszélesebb körű szövetség a helyi és regionális önkormányzatok részvételével Euró-
pában a CEMR (Council of European Municipalities and Regions), az Európai Települések és Régiók 
Tanácsa. Jelenleg 41 európai ország önkormányzati szövetségét tömörítik magukban, képviselve az 
önkormányzatok minden szintjét: helyi, regionális és közbenső szinteket is.
1951-es megalakítása óta a békés európai társadalom érdekében tevékenykedik az önkormányza-
tokra alapítva e cél elérését, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét és az állampolgárok részvéte-
lét. Munkájukat két fő pillérre alapozzák:
1. az európai politikákon és törvényhozáson keresztül minden terület befolyásolása, amelyeknek 

hatása van az önkormányzatokra és régiókra;
2. fórumot szolgáltatni a helyi és regionális önkormányzatok vitáihoz azok országos önkormány-

zati szövetségein keresztül.
A CEMR a következő területeken fejti ki tevékenységeit:

 – demokrácia, állampolgárság és bővítés;
 – erőforrás gazdálkodás és környezet;
 – partnerség, együttműködés és világpolitika;
 – gazdasági, társadalmi és területi kohézió;
 – a helyi és regionális önkormányzatok, mint munkáltatók és szolgáltatásnyújtók.

Ezeken a területeken működnek szakértői munkacsoportok, akik országaik ismérveit becsatornázva 
próbálják európai szinten érvényesíteni érdekeiket. Évente több főtitkári értekezlet és egy közgyű-
lés keretében találkoznak a tagok egymással és a titkársággal.
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A zalai és a horvát oldalon élő fiatalokat tanítot-
tuk arra, hogy az együttélés egymásrautaltságát 
hogyan hasznosítsák. Ez csak két példa, de szá-
mos hasonló projektben vettünk részt. 

– Mik a személyes, és az ETT jövőbeni céljai?
– Nézze, én hetven éves vagyok, bár terveink, 

céljaink vannak. Nyilván az őszi önkormányzati 
választások során lesznek személycserék, de min-
denki elkötelezett abban, hogy az ETT működ-
jön. Most beadtunk öt olyan pályázatot – ugyan-
csak a horvát-magyar kiírásban –, amelyek közül 
háromban vezető partner az ETT, a másik kettő-
ben együttműködik. Az ETT fő célja megalaku-
lása óta, hogy a Mura folyóra készüljön egy híd 

Murakeresztúr és Kotor között. A legnagyobb 
sikerünk, hogy elértük a két ország kormány-
politikájában, hogy stratégiailag kiemelt pro-
jekttervként benyújtottuk a Mura-híd tervezte-
tésére a pályázatot. 

– Mit üzen a választások előtt volt polgármes-
terként a leendő polgármestereknek?

– Legfontosabb, hogy szeressék a településü-
ket és legyenek elkötelezettek: az a legjobb hely a 
világon, ahol ők a polgármesterek vagy ők élnek, 
és ezt sugallják a település lakosságának is, hogy 
jó ott élni abban a faluban vagy városban. Ezzel 
az elkötelezettséggel érdemes polgármesternek 
lenni, azt gondolom…


