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子育て世帯限定
市営西口住宅２号棟随時募集のご案内
豊橋市営住宅管理センター

令和４年７月に新築募集した子育て世帯の申込が募集定数に満たなかった為
８月１日から随時募集とします。
※１ 8/1 AM8：30 受付開始時点で 3 名以上の応募者がいた場合は受付順番の抽選をします。
※２ 書類がすべて揃っていて市営住宅管理センターが受付できる方が優先となります。
（応募時の必要書類は別紙「入居案内申込書～随時募集～」をご確認ください）

■ 募集概要
部屋タイプ

募集戸数

単身

家賃（予定）

附帯設備
光熱費

所在地

校区

３ＤＫ／子育て用

２戸

×

２６,４００～
５１,７００円

１,３００円

高師町字北原
1 番地の９２

岩西小
東部中

※家賃につきましては植栽工事が完了していないため、参考家賃を記載しております。（令和４年７月１日現在）
※家賃は令和４年１０月から令和５年３月までのものです。毎年入居世帯の総収入などにより変動します。

子育て世帯用について
〇入居期間の定めがある住戸として募集します。
〇通常の申込資格に加えて、申込時に小学校就学前の（平成 28 年 4 月 2 日以降に生まれた）子
と同居し、扶養している世帯の方のみ申込みができます。
〇入居期間は入居日から申込時に最年少の子が満 15 歳に達する（中学校を卒業する）年度末まで
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
となり、期間満了時には当該住戸を明け渡していただきます。（契約の延長や更新はありません）
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Exclusivo para Família com filh os pequenos
Informações sobre inscrição durante qualquer momento do
apartamento municipal NISHIGUCHI Bloco 2
TOYOHASHI SHIEI JUTAKU KANRI CENTER

Como o número de vagas da inscrição de julho de 2022 para FAMÍLIA COM FILHOS PEQUENOS
não foram preenchidas, estaremos disponibilizando a partir do dia 1º de agosto de 2022 para inscrições
durante qualquer momento.
* 1. Caso no dia 1º. de agosto as 8:30hs no início da recepção para inscrição, houverem 3 ou mais
solicitantes será realizado um sorteio para definir a ordem de recepção
* 2. Terão prioridade aqueles que estiverem com todos os documentos necessários e que a inscrição possa
ser aceita pelo Shiei Jutaku Kanri Center.
Sobre os documentos necessários para a inscrição, consulte o "Guia para Inscrição no Apartamento
Municipal de Toyohashi ～Durante Qualquer Momento～"

■ RESUMO
Tipo de
Apartamento

Número
de vagas

3DK/ Família
com filhos

2 vagas

Pessoa
Aluguel(Previsão)
só

×

26,400～
51,700 円

Despesas das
instalações
auxiliares

Endereço

Distrito
Escolar

1,300 円

Takashi-cho
AzaKitaHara
1banchi no 92

Iwanishisho
Tobuchu

※Devido as obras de plantio não estarem concluídas, os valores de aluguéis descritos são apenas uma referência (data
de 1º de julho de 2022).
※Os valores dos aluguéis são referentes a outubro de 2022 até março de 2023. Todos os anos esses valores sofrem
reajuste conforme a renda anual familiar e outros.

Sobre os apartamentos para família com filhos pequenos
〇 São apartamentos com período de locação limitado.
〇 Além dos requisitos normais de inscrição, poderão somente se inscrever famílias que na ocasião da
inscrição tenha uma criança como dependente e que irá morar junto, na idade pré-escolar(crianças nascidas
depois do dia 2 de abril de 2016).
〇 O período de locação será até o final do ano fiscal em que o filho mais novo (tendo como base quando fez a inscrição)
completar 15 anos (ano em que se formar no ensino fundamental – CHUGAKKO).

Expirando este período deverá desocupar e devolver este apartamento.(O CONTRATO N ÃO SERÁ
EXTENDIDO E NEM RENOVADO)

