
F É L I D Ő B E N 

NADRAI képviselői beszámoló (2022.12.31-ig) 

közzétéve www.nadrai.hu 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) 

pontja alapján az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek 

évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

Az indítványok a tartalmuk mellett a képviselők értékrendjét is megmutatják, hogy kit képviselnek. 

      

      

2022 a gazdasági válság éve, amely jövőre súlyosabb lesz a Kormány és az MNB előrejelzése 

szerint. Az évet a vezetői bérek megemelése, a luxus és pénzszórás mellett az elbocsátások, 

megszorítások, épület bezárások, közvilágítás lekapcsolások jellemezték. 

A koronavírus áldozatait (pontos számot nem adtak helyben, több mint 400 kaposvári) 

elfelejtették, a megbetegedettek további kezeléséről nincs hír. Az áldozatok neveit nem örökíti meg 

semmi.  

Ezek után az önkormányzati otthoni szakápolást hiányzó 18 millió központi finanszírozás 

hiányában megszüntették, a négy szakápolót elbocsátották. 30 beteg ellátásáról civilek változatlan 

elégtelen finanszírozás mellett gondoskodnak, a szakápolók a 8 órás határozatlan jogviszony helyett 

megbízással dolgoznak, illetve csak ketten már. 

Ezzel szemben a városi vezetők több mint 100 millióba kerültek az itt élőknek 

(polgármester több mint 20 millió, alpolgármesterek (két „ellenzéki” szavazattal már hárman) több 

mint 54 millióba, a polgármesteri megbízottakra szánt összeg több mint 30 millió. Ebben az évben a 

város vezetőin kívül 30%-os, a milliós bérüket több mint havi 300.000 forinttal megemelni más 

dolgozónak aligha sikerült. Az inflációt követő dolgozói béremelési javaslatomat többször 

leszavazták. SZÉGYEN! 

A gyalázatos közvilágítás felmérése, több mint félévig tartott interpellációmra, melynek 

eredménye, hogy a felmértek harmadában nem elég a fényerő (hibás: fák) Télen is. Decemberben 

http://www.nadrai.hu/


minden második lámpaoszlopot érintő korlátozást fogadtak el, de az épületek díszkivilágítását, a 

fűvilágítást csak kezdeményezésemre kapcsolták le.  

Adventre idén sem takarították ki a várost falevelek, ágak, szemeteszsákok a járdán, 

járdaszigeten. De 1,2 milliárdos közbringa program nyár helyett jövő tavaszra és közel 70 millió 

millió újabb görparkra. AUTÓBÓL NEM LEHET VÁROST VEZETNI! 

BIZALMI VÁLSÁG a vezetés felé. A szavak nem sokat érnek az ígéretek nem valósulnak 

meg. Szavak helyett nézzük, MELYIK KÉPVISELŐ, hogy szavazott egyes kérdésekben: 

A 2022. évi költségvetés elfogadásakor visszamenőleg 30%-kal emelték az alpolgármesterek 

milliós haviját több mint 300.000 Ft-tal fejenként, amikor számos dolgozó nem keres annyit havonta, 

mint a vezetők havi emelése. ILYEN MÉG SOHA NEM VOLT KAPOSVÁR TÖRTÉNETÉBEN. 

Az alpolgármesterek NEM szavazatot adtak le a kötelező minimális havijuk emeléséről, annak 

ellenére, hogy az egyik alpolgármester hivatkozott a KORMÁNYHIVATAL álláspontjára, hogy nem 

vehetnek részt a szavazáson a jogszabály értelmében. ERKÖLCSI AGGÁLYUK NEM VOLT! 

           

A vezetői bérek emelése előtt egy rendkívüli ülésen, amelynek előre meghirdetett napirendje 

az ellenzéki pártok összefogásának képviselőjével szemben, a szövetségesei által bejelentett 

összeférhetetlenségi ügy volt. Azonban az utolsó pillanatban a 3. főállású alpolgármester 

megválasztása és a polgármester vejének (javadalmazása 3 hónap után a tízszeresére emelkedett) 

kinevezési javaslata önkormányzati tulajdonlású cég vezetőjévé szintén napirendre vettek, annak 

ellenére, hogy MÁSNAP MUNKATERV SZERINTI NYILVÁNOSAN KÖZVETÍTETT ÜLÉS 

VOLT. A KORMÁNYHIVATAL HALLGAT! 

Furcsa szavazás volt a Közgyűlés tagjainak ingyenes parkolási kiváltságának 

megszüntetésére tett javaslatom szavazásokkor. 7 alkalommal nyújtottam be rendelettervezetet, a 

kiváltság eltörlésére, egy év alatt teljes pálfordulás a magukat ellenzéki képviselőként feltüntetők 

részéről: 

          



(megjegyzendő tény: a 2019. évi választáson az ellenzéki pártok 4 képviselői helyet szereztek, ebből 

két listavezető ellenzéki nem vette át mandátumát, az egyik mandátumról a bíróság döntött a 

szövetséges pártok jelöltjei közötti per alapján. Az alakuló ülésen a Közgyűlésbe került ellenzéki 

párthoz tartozó képviselő nem maradt. Lemondott a DK és a JOBBIK képviselője, a több 

szavazáson a többségi frakcióval tartó MOMENTUM képviselője, miután tarthatatlan helyzetét a 

Közgyűlésen nyilvánvalóvá tettem, kilépett a pártjából. Az ellenzéki oldal 1998 óta, 24 éve 

kisebbségben van.) 

Polgármester által kiválasztott korábban ellenzéki párt képviselője főbb kérdésekben a 

többségi frakcióval tart, egyedüli bizottsági elnök (Turisztikai) a frakción kívül. A tízmilliós turisztikai 

stratégia szavazása után jeleztem helyzete tarthatatlanságát. A pártszövetségesei nem szólaltak meg ez 

ügyben a Közgyűlésen. A következő ülést követő napon egy hírblog jelezte kilépett pártjából, de 

mindenkivel együttműködik kivéve velem, amely jelzi, ki miatt kényszerült színvallásra.  A 

szavazáson tamáskodók szavazata elgondolkodtató: Dér Tamás és Szép Tamás. 

         

2022. január 1. napján lépett hatályba a két évvel korábban általam kezdeményezett, de a 

koronavírusjárvány alatt a közgyűlési döntési jogkör polgármesterre ruházása miatt késve elfogadott 

speciális diétára szorulók időközi támogatásaként évente megállapítható háromszor 10.000 Ft. Ebben 

teljes konszenzus volt, ami üdítő ritkaság ebben a ciklusban.  

  



Az egymással harcoló ellenzéki pártok 2022-ig több indítványomhoz csatlakoztak és 

aláírták a név szerinti szavazási indítványokat, amely a polgármesternek kellemetlen volt, majd a 

hozzá közel álló ellenzékinek mondott képviselők már kihátráltak az utolsó kisebbségi jog gyakorlása 

mögül, mivel azt csak a testület ¼-e (5 fő) kezdeményezheti kötelező jelleggel. A polgármester ismét 

megnyerte (őket vagy a játszmát). Jelentősége a következő választáson van, BIZALOM szóba se jöhet. 

A tesztelési keret fontosságában végig egységesek voltak a támogatók és elutasítók, a testület 

név szerint szavazott, arccal vállalva az itt élők előtt a rájuk mért döntést. Több mint 400 

kaposvári halt meg a vírusban, a pontos számukat máig nem közölték. Hazánkban 48.380 áldozata 

van a járványnak 2022. december 15-ig, közölték nemüket, korukat. 

        

 

 

 

 



 

További egységes álláspontok az alábbi indítványaim szavazásánál: 

Húsz évig a Kaposfüreden, Kaposszentjakabon, Toponáron és Töröcskén élők maguk 

közül választották ki titkos szavazással a részönkormányzat tagjait, amelynek visszaállításáért 

rendeletmódosítást nyújtottam be több ízben. Jelenleg a polgármester választja ki a tagokat, - 

előfordul, hogy olyan személyt, aki nem is lakik a településrészen, lehetőséget adva a 

képviselőcserére saját soraiban - névlegesen a Közgyűlés dönt. 

 

Gazdasági válságintézkedésekre tett javaslataim tárgyalásáról: 

 

Energiaválság miatti fűtéstámogatás elveiről benyújtott rendeletmódosításom: 

 



 

Fontos álláspontok derülnek ki az egyes szavazásokkor: 

  Az előző ciklusban az akkori ellenzékből is támogatták, hogy a választási 

plakáthelyeket (elhelyezkedés, darabszám, méret) a politikai ellenfelük a Közgyűlési 

többség határozza meg. Korábban a választási iroda egyeztetett valamennyi jelölttel és jelölő 

szervezettel, és ez alapján döntött az jegyző. Közterületen a rendeletben meghatározott 

helyeken kívül választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el. 

 

A víziközmű önkormányzati vagyon államosításának megakadályozása és az otthoni 

szakápolás biztosítása kiemelt figyelmet érdemel. 

 

 

 

 

 

 



Az önkormányzati otthoni szakápolásának megszüntetése és négy szakápoló 

elbocsátása a ciklus legszégyenletesebb döntése a lakosság ingyenes tesztelésének 

elutasítása mellett, amely a fertőzés megelőzése, a megbetegedések és halálozások számának 

csökkentése érdekében tett javaslatom. Ezekért a döntésekért az érintetteknek vállalniuk 

kell az erkölcsi és a választók döntése alapján a személyes felelősséget. 

      

(Megjegyzés: a működtetésnél a tartózkodás értelmetlen, ha a megszüntetés támogatja valaki) 

FOLYTATJUK 

Én a számonkérést, polgármester az ámítást, és a többiek… 

            

Kaposváriak képviselete: a város működőképességének megőrzése, és az itt élők támogatása, 

a terhek csökkentése.  

Nemet kell mondani a városi vezetők milliós havijának több mint fejenként 300.000 Ft 

emelésére, a polgármesteri megbízottakkal együtt éves több mint 100 milliós kifizetésére. 

 A válságban pazarló gazdálkodás újabb görpark, közbringa és lakossági megszorítások 

együtt vállalhatatlanok pl. közvilágítási lámpák lekapcsolása, épületek bezárása.  

A víziközmű vagyon a kaposváriaké, az is maradjon. Aki másnak átjátszaná az távozzon. 

Az iskolák államosítása megbukott erről kell tárgyalni az állam képviselőivel, a 

legmagasabb finanszírozást minden itt élő gyereke megérdemli, ezen feltételekkel adják 

vissza az iskoláinkat. 

Az elvándorlás megállítására nincs érdemi intézkedés csak kampányok, akciók, ez a jelen 

mellett, az itt élő családok sorsát is megpecsételi. 

Nem várhatunk 2030-ra, az itt élők ma akarnak egészségesek lenni nem 8 év múlva, amikor 

a mostani polgármester 74 éve született lesz. Újra akar indulni, hosszabb a Kádár korszaknál. 



ZÁRSZÓ 

 

A beszámolót tanulságnak írtam azoknak, akik még érdeklődnek a közélet iránt, hogy 

érzékeljék mivel foglalkozik egy önkormányzati képviselő. Egyben egy korrajz is 2019. évi 

választások utáni új korszakról, amely egyre távolodik a rendszerváltás politikai kultúrájától, 

a polgári demokráciától, egy tekintélyuralmi működés felé. Ez a folyamat jogszabályváltozást 

igényel, amely vagy az egyik, vagy a másik irányba hat.  

 

A világjárvány és a magyar gazdasági válság (energiaáremelés, élelmiszeráremelés, 

legmagasabb EU tagállami infláció, bérek, nyugdíjak elértéktelenedése, megtakarítások 

elolvadása, munkanélküliség, diáklázadás, pedagógusok kirúgása, pazarló beruházások, 

kiváltságosok vagyonának megugrása) hatása komoly társadalmi változást indukál, amely 

felgyorsítja az irányváltást.  

 

A végső szót az emberek mondják ki, a kérdés az, hogy az értelem alapján saját 

érdekükben, vagy a propaganda csatornái által befolyásolt érzelmeik szerint, akár saját 

érdekeikkel szemben teszik meg. 

 

„Azt beszélik a városban 

Hogy ez a vihar előtti csend 

Ami tegnap még abszurdnak tűnt 

Az mára már napirend 

Azt beszélik a városban 

Hogy ünneplik a barmokat 

Akik a meghamisított tények hátán 

Élezik a karmokat”  

(Majka-Molnár: Azt beszélik a városban) 

https://www.youtube.com/watch?v=p9Rw1udYN1A 

 

2019. október 13. napján tartott önkormányzati választás óta eltelt idő tanulságos, a 

rendszerváltás óta a demokratikus hagyományok egészítették ki a jogi szabályozást. További 

tanulságokat hozott a veszélyhelyzet, a Közgyűlés üléseinek hiánya. Az egyes napirendekhez 

fűzött konkrét javaslataimat a www.nadrai.hu oldal tartalmazza. 

 

A MEGJELENÉS A KÖZGYŰLÉSBEN VÉGZETT KÉPVISELŐI MUNKÁRÓL: 

24.HU 

„A lap tudósítása szerint Nadrai Norbert, a Kaposfüredi Szőlősgazdák képviselője 

indítványozta, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt állítsák le a luxusberuházásokat, így 

tűzijáték se legyen. 

A kaposvári képviselők ugyanakkor az indítványát lesöpörték az asztalról, egyedül a 

jobbikos Teveliné Horváth Melinda támogatta azt. Szita Károly polgármester egyébként 

annyit fűzött hozzá Nadrai Norbert sorozatos előterjesztéseihez, hogy nem támogatja a 

trollkodást. Mint ismert, előbb Salgótarján, majd országszerte több tucatnyi város fújta le az 

augusztus 20-i tűzijátékot hol gazdasági okokra, hol környezet- és állatvédelemre hivatkozva, 

Kaposvár a mostani döntéssel nem állt be a sorba.” 

https://www.youtube.com/watch?v=p9Rw1udYN1A
http://www.nadrai.hu/


HTTPS://SOKSZINUVIDEK.24.HU/MOZAIK/2022/08/09/KAPOSVAR-TUZIJATEK-

MEGTARTJAK/ 

SONLINE.HU 

2022.01.27 szöveg nincs, de van kép 

 

2021.11.25. „Nadrai Norbert (Füredi Szőlősgazdák) kérdésére azt is megtudhattuk, hogy 

taszári reptér polgári termináljának területe a hat dunántúli várost ellátó Elena energiatároló 

rendszernek ad majd helyet a tervek szerint.” 

(Megjegyzés: 6 alkalommal szavazott név szerint a Közgyűlés indítványaimról /lakosság 

ingyenes tesztelése, képviselők ingyenes parkolásának eltörlése, 4 db járványadat-

szolgáltatási határozati javaslat, a két önálló előterjesztésemből egyet nem vett napirendre a 

testület, 5 interpellációt és 3 kérdést nyújtottam be, valamint napirend utáni hozzászólásom 

hangzott el, 32 felszólalásomból erről számolt be a megyei portál/ 

https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2021/11/nem-emelkednek-a-kozszolgaltatasok-arai-

jovore-sem-kaposvaron 

2021.09.23. „A közgyűlés egyhangúlag fogadta el azt a módosítást, hogy ezentúl évi 30 ezer 

forint támogatásban részesüljenek azok, akik nagykorúként ételallergiában szenvednek. Így 

már a nyugdíjasok is igényelhetik az ennek alapján járó támogatást, amelyet eddig csak 

dolgozóként szja-jóváírásként kaphattak meg. Kaposváron 530 táplálékallergiában szenvedő 

felnőttet tartanak nyilván. A szociális támogatásukhoz a város mintaszerű rendeletet alkotott, 

állapította meg Torma János (Fidesz-KDNP) és Nadrai Norbert (Füredi Szőlősgazdák) 

képviselő.” 

(Megjegyzés: Egy év után leírták a nevemet, a speciális diétára szorulók körének bővítésére 

tett javaslatom elfogadása helyett csak ennyire telt az említés szintjén, két előterjesztésemről 

(közjogi érvénytelenségben szenvedő rendelet miatt alapvető jogok biztosának eljárása és 

helyi népszavazási kezdeményezők számának csökkentése), 5 interpellációmról és a napirend 

utáni hozzászólásomról, valamint a többi napirendi pontnál feltett kérdéseimről, 

hozzászólásomról egy szó se) 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2022/08/09/kaposvar-tuzijatek-megtartjak/
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2022/08/09/kaposvar-tuzijatek-megtartjak/
https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2021/11/nem-emelkednek-a-kozszolgaltatasok-arai-jovore-sem-kaposvaron
https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2021/11/nem-emelkednek-a-kozszolgaltatasok-arai-jovore-sem-kaposvaron


https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/kaposvar-jarvanyugyi-koltsegveteset-zarojelbe-

tette-az-erosodo-gazdasag-4423535/ 

KAPOS.HU (KÖZGYŰLÉS PERCRŐL PERCRE) 

2022.11.24. közgyűlési közvetítés 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UOOTKBXJ77I 

2022.09.22. közgyűlési közvetítés 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=1S6LDTVDB4Y 

2022.06.16. közgyűlési közvetítés 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XINJBX2VDCG 

2022.04.28. közgyűlési közvetítés 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GWLITAFUSY0 

2022.02.24. közgyűlési közvetítés 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AQY_R0S0OHS 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GBI82ZLJAM8 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=I18ZLP62HCI 

2022.01.27. közgyűlési közvetítés 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VSSPH9NSDUM 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TH421ZS6OII 

2021.11.25.  

https://www.youtube.com/watch?v=2O8LF5MACh8 

https://www.youtube.com/watch?v=wqbEIsEFKHs 

https://www.youtube.com/watch?v=yeBhWtTzzLg 

„Dr. Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) teszteléssel kapcsolatban, valamint költségvetési-

pénzügyi-bérezési témákban tesz fel kérdéseket. 

Szita Károly válaszában elmondta: nem a tesztelésben, hanem az oltásban kell hinni, mert a 

szakemberek is ezt javasolják. 

Nadrai Norbert kérdése: a kaposfüredi traffipaxokat mikor helyezik ki? 

A polgármester elmondta: megállapodtak a fürediekkel arról, hogy milyen intézkedéseket tesz 

a város a biztonságuk érdekében. Megrendelték a traffipaxokat is. A munkaterületet ma adják 

át, december közepére érkeznek meg a készülékek. 

Jelenleg polgárőrök teljesítenek szolgálatot az iskolánál. Oda pedig nyomógombos 

rendőrlámpát telepítenek majd. 

Nadrai Nobert (Szőlősgazdák) a járványügyi adatok napi közlését indítványozta a város 

honlapján. Szita Károly polgármester elmondta: minden héten friss adatokkal szolgál a 

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/kaposvar-jarvanyugyi-koltsegveteset-zarojelbe-tette-az-erosodo-gazdasag-4423535/
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/kaposvar-jarvanyugyi-koltsegveteset-zarojelbe-tette-az-erosodo-gazdasag-4423535/
https://www.youtube.com/watch?v=uoOTkbXJ77I
https://www.youtube.com/watch?v=1s6ldtvDB4Y
https://www.youtube.com/watch?v=XiNJbx2vDCg
https://www.youtube.com/watch?v=gwLITAfUSY0
https://www.youtube.com/watch?v=AqY_R0s0ohs
https://www.youtube.com/watch?v=GBI82zlJam8
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kaposváriaknak pénteki rádióinterjújában a betegek és a kórházban fekvők számá illetően. 

Múlt héten pedig a kormányhivataltól levélben kért napi szintű adatszolgáltatást. Ha ezeket 

megkapja, akkor azt nyilvánosságra is hozza. 

Képviselői kérdések következnek: 

Nadrai Norbert: hogy áll a házhoz menő sütőolaj gyűjtés programja? 

Szita: év végén érkeznek meg az edények, a közszolgáltató 2022 elején kezdi meg a 

begyűjtést, melyről értesíteni fogják a kaposváriakat. 

Nadrai Nobert a koronavírus adatokkal kapcsolatosan kérdez. A polgármester felhívja a 

képviselő figyelmét rá, hogy minden kérdésére korábban már választ adott. - De megismétli 

azokat.” 

(Megjegyzés: 6 alkalommal szavazott név szerint a Közgyűlés indítványaimról /lakosság 

ingyenes tesztelése, képviselők ingyenes parkolásának eltörlése, 4 db járványadat-

szolgáltatási határozati javaslat, a két önálló előterjesztésemből egyet nem vett napirendre a 

testület, 5 interpellációt és 3 kérdést nyújtottam be, valamint napirend utáni hozzászólásom 

hangzott el, 32 felszólalásomból erről számolt be az önkormányzati tv, amelynek alapító 

dokumentumában a Közgyűlési közvetítések kiemelt feladata a nyilvánosság biztosítása 

érdekében 2020.09.24-i Közgyűlési anyag cenzúrázásáért nem kértek bocsánatot. Azóta a 

videómegosztóra nem töltik fel a Közgyűlési felvételeket. A rendkívüli Közgyűléseket nem 

közvetíti a tv, nem biztosított, a tv által biztosított nyilvánosság/  

https://kapos.hu/percrol-percre/2021-11-25/osszeult_kaposvar_kozgyulese.html 

2021.09.23.  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SLYJEWCIE2I 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KGODI1EN_MA 

„Nadrai Norbert arról kérdez, hogy zajlottak a Liget Idősotthonban a koronavírus-járvány 

eddigi hullámai. Érdeklődik turisztikai támogatásról, a Honvéd utcai aluljáró költségeiről és a 

Deseda-kilátó felújításáról ...” 

(Megjegyzés: A Népjóléti Bizottságra javaslatomra meghívott intézményvezetők és írásban a 

jegyző által megküldött tényszerű válasz: „A Liget Otthonban a 2. és 3. járványhullám 

időszaka alatt összesen 53 lakó és 16 dolgozó volt COVID-pozitív. Az említett hullámok alatt 

összesen 6 COVID-pozitív lakó hunyt el, azonban az nem megállapítható, hogy a halál okát 

közvetlenül a koronavírus-fertőzés okozta-e. A dolgozók helyettesítése céljából a két hullám 

alatt 8 kolléga került átvezénylésre a házi gondozásból.”) 

„A közgyűlés elé került a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. Ennek oka az volt, hogy Nadrai Norbert a rendeletet megtámadta az 

alapvető jogok biztosánál, mondván: a korábban elfogadott szabályozás sérti a jogegyenlőség 

elvét, hiszen nem minden képviselőtestületi tag tiszteletdíja - köztük az övé sem - 

emelkedett.” 

(Megjegyzés: Az alapvető jogok biztosa nem hoz döntést, így nem lehet megtámadni nála 

semmit, csak fordulni hozzá, hogy a Kormányhivatal kötelezettségének elmulasztását 

orvosolja és biztosítsa a bírói felülvizsgálatot. Ehelyett a jogsértőhöz fordult a biztos, aki 

belátta jogsértő előterjesztését és azt módosította.) 

https://kapos.hu/percrol-percre/2021-11-25/osszeult_kaposvar_kozgyulese.html
https://www.youtube.com/watch?v=SLYJewcie2I
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDi1En_mA


„Nadrai képviselő előterjesztőként beszél a helyi népszavazásról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról. Azt mondja: Magyarországon jelenleg egy sor aláírásgyűjtés, illetve 

véleménynyilvánító kezdeményezés zajlik. Szól az előválasztás visszásságairól is. Javaslatát a 

képviselők többsége nem támogatta.” 

(Megjegyzés: A többségi képviselők elutasítása mellett a többi képviselő támogatta. Sajátos 

interpretáció, mivel két jogon kívüli intézményt is bíráltam a nemzeti konzultáció: feleltet 

magában foglaló válaszadását és az előválasztást, amit a kormánypártok eldönthetnek. A helyi 

népszavazási rendeletben a 25%-os választói aláírás csökkentését javasoltam 10%-ra, 

lehetőséget biztosítandó a közvetlen hatalomgyakorlásra. Ellenvetés nem volt csak 

leszavazták vita nélkül.) 

„Nadrai Norbert a városban nagyjából 500 ingyenes parkolási jogosultságról kérdez. A 

jegyző válaszában ismerteti: ezeknek a jogosultságok túlnyomó többsége olyan helyi 

lakosoké, akik fizető övezetben parkolnak a házuk (lakhelyük) előtt. Ez háztartásonként egy 

autót jelent.” 

(Megjegyzés: A képviselők saját maguknak szavaztak meg ingyenes parkolást, amit ellenzek, 

ez a lényeg, amiről egy szót se írtak le.) 

„Nadrai képviselő több kérdésben interpellál: hulladéklerakás, közösségi közlekedés, 

vállalkozásfejlesztés.” 

(Megjegyzés: pozitív változás, hogy az egy évvel ezelőtti cenzúrázás után - azóta Közgyűlési 

videókat a youtube csatornájukra nem töltenek fel - eddigi Közgyűléseken a nevemet se írták 

le, most tendenciózusan a polgármester véleménye alapján „tudósítanak”, hiányosan, de 

megemlítették többször a nevemet, a híradó összefoglalójában már csak a polgármester 

szólalhat meg. 1980-as évek tömegtájékoztatása: rejtve az eltérő vélemény megjelenhet, ez 

látszat nyilvánosság) https://kapos.hu/percrol-percre/2021-09-

23/osszeult_kaposvar_kozgyulese.html 

kapos-t.hu 

2022.01.27. Facebook oldal hivatkozása, első voltam, aki tájékoztatást adott a közösségi 

hálón arról, hogy a polgármester és a jogi bizottság elnöke pozitív teszteket produkáltak és 

megbetegedtek koronavírus által (Megjegyzés: a kitüntetések odaítélésekor kértem, hogy 

akkor adjuk át az elismeréseket, ha már biztonságos. Nem fogadta meg a tanácsot.) 

https://www.kapost.hu/szita-karoly-koronavirus/ 
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2021.11.26. „Taszár eladásáról, ugyanis a tegnapi közgyűlésen egy ellenzéki képviselői 

kérdésre azt válaszolta, hogy “az Elena-program központja” lesz az eddig a Kossuth téri 

leanderek tárolására használt polgári terminálból.” https://www.kapost.hu/rendkivuli-eladjak-

a-taszari-repteret/ 

(Megjegyzés: egy ellenzéki képviselő megjelölés engem takar,) 

2021.09.23. Közgyűlés: Szita Károly bejelentette, hogy 2024-ben is indul a 

polgármesterségért, ám a fűtőmű ügyében erősen mellébeszélt 

„…Mintha erre rímelt volna a szőlősgazda Nadrai Norbert képviselő határozati javaslata, 

aki szerette volna csökkenteni a helyi népszavazási kezdeményezés jelenleg érvényes 25%-os 

limitjét, amely most a törvényi maximum, 10 százalékra. Ez azt jelentette volna, hogy a 

mostani 13000 helyett nagyjából ötezer aláírással már helyi népszavazást lehetett volna 

kiharcolni Kaposváron, ami a 2024 után még egy ciklusra készülődő Szita Károlynak – ezt 

jelentette be ugyanis két, Nadrai Norbertnek címzett pikírt megjegyzés közt – nyilván nem 

hiányzik. Le is szavazta a kezdeményezést a fideszes többség…” 

https://www.kapost.hu/kozgyules-szita-futomu/ 

(Megjegyzés: egy többségi és az összes jelenlévő ellenzéki támogatta a rendelettervezetet) 

www.kpsvr.hu 

Beindult a kaposvári koronavírus adatszolgáltatás 
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Miután megírtuk, hogy se nem hiteles, se nem naprakész a kaposvári koronavírus oldal, 

Nadrai Norbert önkormányzati képviselő is számon kérte Szita Károlyt a november 25-i 

közgyűlésen az oldal miatt. Szita megígérte, hogy frissítik az oldalt. 

https://kpsvr.hu/cimkek/kaposvar 

Koronavírus – Félretájékoztat a kaposvári önkormányzat oldala 

2021-11-18 13:29 | #Kaposvár #Koronavírus #kaposvári önkormányzat #félretájékoztatás 

Az önkormányzat hivatalos koronavírus portálján utoljára július 22-én jelent 

meg egy tájékoztató, hogy vége a harmadik hullámnak, és remélik negyedik 

pedig nem is lesz. Lett! Az oldalon nincsenek naprakész adatok, pedig ezt írják: 

„Hiteles és naprakész információk a koronavírusról”. 

A negyedik hullám itt van, de a kaposvári önkormányzat nem tartja fontosnak, 

hogy tájékoztatás céljából újra frissítse az erre létrehozott oldalát. Bár azt 

írják, hogy hiteles és naprakész információk vannak az oldalon, ez láthatóan 

nem igaz. Mivel az adatok alatt nincs dátum, így aki megnézi a honlapot az azt 

hiheti, az ott szereplő adatok valóban naprakészek. 

https://kpsvr.hu/2021/11/18/koronavirus-felretajekoztat-a-kaposvari-

onkormanyzat-oldala 

(Megjegyzés: először jelezte a kereső, hogy leírták a nevemet ezen a portálon 2021.11.15. 

posztomat veszi át a kpsvr.hu 2021.11.18-án, majd úgy állítja be, hogy „miután megírták” én 

szóvá tettem. Bocsánatkérés és helyreigazítás még nem történt. A pandémia alatt rendszeresen 

követelem a helyi adatokat ez a posztjaimban követhető) 
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