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H e l y b e n 
 

Tisztelt Képviselı Úr! 
 
 
 A 2008. október 12-én keletkezett interpellációs kérdésére az alábbi választ adom. 
 Pár hete valóban nagy sajtóvisszhangja volt az MDF elnökválasztása kapcsán 
kirobbant, a mai nap szerint pusztán politikai purparlénak – az UD Zrt. állítólagos 
megfigyelési botrányának.  

Miután ebben az ügyben az elsı „sajtó-roadshow” után mind a mai napig semmilyen 
konkrét információnk nincs, úgy gondolom, hogy az ártatlanság vélelmére alapozva sem Ön, 
sem Én nem vagyunk jogosultak arra, hogy árnyék-titkosszolgálati, vagy a helyi 
önkormányzatokig lehúzódó illegális adatgyőjtési ügynek nevezzük a történteket. 
 A sajtóból értesültünk az UD Zrt. szétágazó üzleti kapcsolatairól – ami a gazdasági 
életben szokványos dolog – és miután a közelmúltban ismeretlen személy éppen a 
polgármesteri hivatal számítógépes adatállományába nyert illegálisan betekintést, így 
mindenkinél jobban tudjuk milyen fontos „a polgárok biztonsága”. Mindazonáltal kérdésére 
igyekszek megnyugtató válaszokat adni, bár három évre visszamenıleg nem tudok 
nyilatkozni az önkormányzat nevében, miután két éve töltöm be a polgármesteri státuszt. 
 

1. Az elmúlt két évben Békés Város Önkormányzata nem állt, és jelenleg sem áll 
kapcsolatban az UD Zrt.-vel. Az Ön által mellékelt, az UD Zrt. kapcsolatrendszerét 
taglaló felsorolásból a Darázs, Szabó és Társa Ügyvédi Iroda nyújt jogi szolgáltatást 
városunknak, mint ahogy több más településnek is (pl.: Gyulának, Békéscsabának). Itt 
kívánom megjegyezni, hogy a Darázs, Szabó és Társa Ügyvédi Iroda nem áll az UD 
Zrt. irányítása alatt. 

 
2. Önkormányzatunk 2006. november 6-án kötött szerzıdést a Darázs, Szabó és Társa 

Ügyvédi Irodával. 
 

3. A megbízási szerzıdés tartalma, tárgya, összege Ön elıtt is ismert, hiszen az Iroda 
szerzıdésébe is betekintést nyert. Kérdésére válaszolva mellékelem a Megbízási 
Szerzıdés másolatát szíves tájékoztatásul. 

 
4. Az önkormányzat részérıl Izsó Gábor polgármester ellenjegyezte a szerzıdést és a 

számlák teljesítését is igazolta. 
 

5. Az ügyvédi iroda kiválasztásához nem volt szükség hivatalos kiválasztási eljárásra, 
mivel a megbízás összege nem éri el a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges minimumot. 



 
6. Nem állt szándékomban soha találkozni az UD Zrt. egyik vezetıjével sem, mint ahogy 

a sajtóban elhangzott egy-két néven kívül nincs is tudomásom arról, kik az UD Zrt. 
vezetıi.  

 
7. Interpellációjának 7. pontja, azaz „Tudott-e Ön arról, hogy az UD Zrt. vagy a 

mellékletben feltüntetett cégek bármelyike illegális adatgyőjtést végezne a városba?” 
azt az érzést sugallja, mintha egy megtörtént eseményrıl kellene, hogy tudomásom 
legyen, ez pedig nem felel meg a valóságnak. A Nemzetbiztonsági Hivatal feladata 
kideríteni, végzett-e a cég illegális tevékenységet bárhol, bárkinél, Békés Város 
Polgármestereként nem vagyok az NBH-nál tájékozottabb. 

 
 
Az interpellációs kérdéssel kapcsolatban megkerestük a jelenlegi nevén Darázs és Társai 
Ügyvédi Irodát is, akik írásban reagáltak az Ön által feltett kérdésekre, válaszukat szintén 
mellékelem. 
 
 
 
Kérem válaszom elfogadását. 
 
 
B é k é s, 2008. október 30. 
  
 Izsó Gábor 
 polgármester 














