
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti

Idősek Otthona

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Fővárosi Önkormányzat a budapesti bejelentett  lakcímmel (lakó- vagy tartózkodási hely) rendelkező
személyek elhelyezésében illetékes.

A hiánytalanul  kitöltött  elhelyezési  kérelmeket a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt  Előkészítő
Csoportjához (1054 Budapest, V. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. földszint) kell benyújtani. 
Telefon: (06-1) 374 –0077. Fax: (06-1) 374 – 0078.       
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-17., kedd, szerda, csütörtök: 9-16 h, péntek: 8-11 h.

Az elhelyezési kérelemhez csatolandó adatlapok:
- Adatlap,
- I. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás,
- II. Jövedelemnyilatkozat,
- III. Vagyonnyilatkozat,
- Értékelő adatlap. 

Fenti adatlapok az intézmény honlapjáról (www.kamerdo.hu/Dokumentumtár) letölthetőek. 

Fentieken kívül csatolni kell:  
- egészségi állapotra vonatkozó leletek, kórházi zárójelentések,
- 1 éven belüli nagy labor vizsgálat,
- demencia esetén, a demencia fokáról kiállított szakorvosi igazolás,  
- Jövedelem igazolás a nyugdíjról (tárgyévi nyugdíj törzslap). 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., „A” épület

Az épületben 4 szinten, kétágyas, erkélyes, mosdóval felszerelt szobákban 200 férőhelyen biztosítunk ellátást.
Minden szinten közös ebédlő, valamint társalgó TV nézési lehetőséggel áll a lakók rendelkezésére. A szobák
bútorozottak, kiegészítőkkel, esetleg szőnyeggel, fali polccal, növényekkel, képekkel csinosítható. A vizesblokkok
a folyosó végén találhatóak.

Intézményi térítési díj: átlagos gondozási forma (2 ágyas):   3.630,- Ft/nap/fő

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., „B” épület

Az épületben 2 szinten, négyágyas, erkélyes szobákban 100 férőhelyen biztosítunk demens ellátottak részére
ápolást-gondozást, melyre a fokozott ápolási díjkategória érvényes. 
Minden  szinten  közös  ebédlő,  valamint  társalgó  -  TV  nézési  lehetőséggel  -  áll  a  lakók  rendelkezésére.  A
vizesblokkok a folyosó végén találhatóak. 

Intézményi térítési díj: átlagos gondozási forma (4 ágyas):  3.630,- Ft/nap/fő
demens gondozás (4 ágyas):                3.895,- Ft/nap/fő
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1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., „C” épület

Az épületben 3 szinten, átlagot meghaladó elhelyezési körülmények között egy- és kétágyas erkélyes szobákban
100 férőhelyen biztosítunk ellátást. 
Minden lakószobához előszoba (beépített szekrényekkel), fürdőszoba (zuhanyozó, mosdó, WC) tartozik. 
A  szobák  bútorozottak,  kiegészítőkkel,  esetleg  szőnyeggel,  fali  polccal,  növényekkel,  képekkel  csinosítható.
Telefon  (vonal  beszerelve)  beköltözés  esetén  áthelyeztethető  (a  volt  lakóhelyről).  Az  emeleten  berendezett
teakonyha, valamint felszerelt mosó-, szárító-, vasalóhelyiség áll rendelkezésre. Az étkezések közös ebédlőkben
történnek,  a  szabadidő  kellemes  eltöltéséhez  kényelmes  társalgó  (TV-,  filmnézési  lehetőséggel)  fogadja  a
lakókat.

Intézményi térítési díj: 1 ágyas erkélyes/francia erkélyes szoba:    5.465,- Ft/nap
Belépési hozzájárulás:           6.000.000,- Ft

1 ágyas, emeleti sarokszoba:     5.465,- Ft/nap
Belépési hozzájárulás:           4.500.000,- Ft

1 ágyas, mélyföldszinti szoba:     5.465,- Ft/nap
Belépési hozzájárulás:           3.000.000,- Ft

2 ágyas szoba:     4.555,- Ft/nap/fő
Belépési hozzájárulás:           2.000.000,- Ft/fő

2 ágyas mélyföldszinti szoba:    4.555,- Ft/nap/fő
Belépési hozzájárulás:           1.000.000,- Ft/fő

1112 Budapest, Rupphegyi út 7. sz. alatti telephelyen
Az épületben 4 szinten, egy-, két- és négyágyas szobákban 132 férőhelyen biztosítunk ellátást.
A  szobákhoz  komplett  fürdőszoba  tartozik,  minden  szinten  teakonyha,  közös  ebédlő  és  társalgó  került
kialakításra. Az épületben lift, könyvtár, mosoda, fodrászat,  manikűr,  pedikűr,  büfészolgáltatás is működik.  Az
épületet  kis  gondozott  park,  fenyves  veszi  körül.  A  lelki  élet  gyakorlásához  önálló  ökomenikus  kápolna  álla
rendelkezésre.

Intézményi térítési díj: átlagos gondozási forma (4 ágyas):              3.630,- Ft/nap/fő
demens gondozás (4 ágyas):    3.895,- Ft/nap/fő

Átlagot meghaladó minőségű elhelyezés:
1 ágyas szoba:             5.465,- Ft/nap
Belépési hozzájárulás:    4.500.000,- Ft

2 ágyas szoba:                  4.555,- Ft/nap/fő
Belépési hozzájárulás:    2.000.000,- Ft/fő

1115 Budapest, Bánk bán u. 12-20. sz. alatti telephelyen
Az épületben 4 szinten kétágyas szobákban120 férőhelyen biztosítunk ellátást.
A lakrészhez mosdó és WC is tartozik. A fürdőszobák (zuhanyozóval) a folyosó végén találhatóak. Emeletenként
lift, berendezett teakonyhák, közös étkezők és társalgók kerültek kialakításra. Az épületben férfiak részére nem
biztosított demens elhelyezést. Az épülethez kis, hangulatos kert tartozik.

Intézményi térítési díj: átlagos gondozási forma (2 ágyas):   3.630,- Ft/nap/fő
demens gondozás (2 ágyas):                 3.895,- Ft/nap/fő

Bővebb tájékoztatásért forduljon a Mentálhigiénés csoport munkatársaihoz, az „A” épület, földszinti 10-es és 11-es irodájában.  
Telefon: 06-1/309-5793, 06-1/309-5893 e-mail: szoccsop@kamerdo.hu

Dokumentum kódja: B 50                                                                                                                                                          
oldalszám:2/3
Verziószám: 14                                                                                                                                       Hatálybalépés időpontja: 2022.09.01.

mailto:szoccsop@kamerdo.hu


Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti

Idősek Otthona

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
weboldal: www.kamerdo.hu

Postacím: Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

Dokumentum kódja: B 50                                                                                                                                                          
oldalszám:3/3
Verziószám: 14                                                                                                                                       Hatálybalépés időpontja: 2022.09.01.

http://www.kamerdo.hu/

	Belépési hozzájárulás: 2.000.000,- Ft/fő
	Belépési hozzájárulás: 1.000.000,- Ft/fő

