
VIII. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ
BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA

         1..bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus
atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo; 

          2.prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai, kuri posėdyje svarsto sodininko
prašymą  dėl  priėmimo  į  bendrijos  narius  klausimą  .  Stojantis  į  Bendriją  sodininkas  privalo
sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.
Priimti į Bendriją nariai registruojami sodininkų ir juridinių asmenų registravimo knygoje, kurioje
nurodoma  sodo  sklypo  plotas  jo  adresas  (sklypo  numeris),  savininko  registracijos  adresas,
telefonas, el. paštas; 

             3.jeigu sodininkas nenori stoti į bendriją, privalo sumokėti infrastruktūros mokestį priimtą
bendrijos  visuotiniame  susirinkime,  bei  mokėti  nustatyto  dydžio  kaupamuosius  ir  tikslinius
mokesčius ;

             4.bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas).
Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo
(bilieto)  rekvizitai  yra  šie:  Bendrijos  pavadinimas,  nario  vardas,  pavardė,  nuotrauka,  sklypo
numeris,  sklypo  plotas,  įstojimo  į  Bendriją  data,  Bendrijos  antspaudas,  Bendrijos  pirmininko
parašas.  Sprendimą  dėl  nario  pažymėjimų  (bilietų)  išdavimo,  rekvizitų  papildymo,  nario
pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.

      Narystė Bendrijoje pasibaigia:

        1.nariui mirus;

               2.nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo
teritorijoje esantį sodo sklypą;

3.nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos;

                 4.bendriją likvidavus. 

Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:

                Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip
prieš 10 dienų. 

          Bendrijos narys gali būti pašalinamas iš Bendrijos  narių susirinkimo sprendimu kai
Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo
savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.

IX  BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 Susirinkimo teisės:

       1. keisti bendrijos įstatus;

       2. iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo organo narius, o kai yra valdyba, iš
jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;

        3. nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius
įgaliojimus valdymo organui, taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių
ir  jų  darbo  apmokėjimo  tvarką  arba  sutarčių  su  mėgėjų  sodo  teritorijos  priežiūros  ir
administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas;
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