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Tisztelt Kópviselő-testület!
Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. ápri[is 19-én megtartott ülésén
meghozott határozata alapján az Európai Beruházási Bank által támogatott „PROTHEUS
okoshálózati projekt a városi e-mobilitásórt” e[nevezésű Protheus projekt (a
továbbiakban Projekt) vonatkozásában Paks Város Önkormányzata, mint végső
kedvezményezett és projektgazda támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződós)
kötött az Európai Beruházási Bankkal, (EIB) amely a[apján a Projekt megvatósítása 2017.
május J.-vel e[indult. A Projekt megvalósítás során, még az ELENA fázisban sor került a
megfelelő projektkörnyezet és szervezeti háttér kialakítására, melynek első lépéseként
megalapításra került a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Protheus Holding Zrt. (a
továbbiakban: Projekttársaság)
A Projekt előrehaladása azonban nem tudott megfelelően [épést tartani az EIB által
támasztott követelményekkel, így a Szerződésben rögzített határidőre (2020. április), illetve
ezen határidő Projekt megvalósítása szempontjából történő eredménytelen elteltének
esetére rögzített jogkövetkezményekre tekintettel
az Önkormányzat Projekt
megvalósítása melletti változatlan elköteleződését megerősítve
szükségessé vált a
Szerződés időtartamának 1 évvel történő meghosszabbítása, és ennek érdekében azonnali
intézkedések haladéktalan megtétele.
—

—

Ahhoz, hogy a Képviselő-testület felhatalmazást adjon a Szerződés időtartamának 1 évvel
történő meghosszabbítása, és ennek érdekében a szükséges intézkedések haladéktalan
megtételére az alábbi tájékoztatást adom:

Az új cégvezetés felvette a kapcsolatot az FIB-vel, mely során a projekt sikeres
elvégzéséhez szükséges fe[adatok meghatározása megtörtént.
Az eredeti ELENA pályázati konstrukcióhoz képest, a támogatott projektetemek köre
megváltozott, ezért a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítására van
szükség.
Az előzetesen benyújtott műszaki tartalom módosítást az EIB támogatja, mivel új
innovatív technológiák alkalmazása került beépítésre a projektbe (PEM vizes elektrolízis
rendszer és tároló (hidrogén), aggregátor modell kialakítása, Blockchain alapú
kereskedelmi alkalmazás).
-

-

-

Előzetes tárgyatások lefolytatása megtörtént a potenciális befektetőkkel, melynek
során több szereplő is befektetni kíván a Projekt megvalósulásába.
Az EIB képviselője Louise White, az Új menedzsmenttel való egyeztetések után Úgy
véli, hogy a vállalt feladatok az egy éves hosszabbítás során elvégezhetők.”
-

Határozati Javaslat:
»Paks Város Önkormónyzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
„PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásárt” elnevezésű Protheus Projekt
vonatkozásában Paks Város Önkormányzata, mint végső kedvezményezett és projektgazda
és az Európai Beruházási Bank (EIB), mint támogatást nyújtó között 201 7.03.21 napján
megkötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1 (egy) évvel 2021. áprilisáig
történó’ meghosszabbítása, és az indokolt mértékben történő esetleges módosítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a Szerződés módosításához kapcsolódó
egyeztetéseket szükség szerint lefolytassa és a Szerződést Módosító okiratot aláírja.”
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