
    5, įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir bendrijos įstatuose nustatytas neturtines
teises;

    6.  bendrijos  įstatų  nustatyta  tvarka  išstoti  iš  bendrijos.  Šia  teise  pasinaudojusiems
asmenims stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendrijos nuosavybėn perduotos lėšos
ir turtas negrąžinami.

     7. bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis bendrijos bendrojo naudojimo
objektais  pagal  jų  funkcinę  paskirtį,  nepažeisdami  kitų  mėgėjų  sodo  teritorijos  sodininkų,  jų
šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

  Bendrijos narys turi šias pareigas:

   1. laikytis s/b Įstatymo, bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos
valdymo organo sprendimus, vidaus tvarkos taisyklių ;

.  2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą,
nedarydamas  žalos  kaimyninių  sklypų  naudotojams  ir  aplinkai,  imtis  priemonių  prieš  augalų
kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus. Bendrijos narys,
kuris negali pats atlikti šiame punkte nustatytų pareigų, privalo užtikrinti, kad tai padarytų įgaliotas
asmuo, arba samdomas darbuotojas; 

      3.  tausoti  bendrijos turtą  ir  bendrojo naudojimo objektus,  laikytis  bendrijos vidaus
tvarkos  taisyklių,  užtikrinti,  kad  šių  taisyklių  laikytųsi  jo  šeimos  nariai  ar  kiti  teisėti  jo  turto
naudotojai;

    4.  nustatyta  tvarka  atsiskaityti  už  jam  teikiamas  paslaugas,  mokėti  bendrijos
visuotiniame susirinkime priimtus mokesčius: nario mokestį, tikslinius ir kaupiamuosius įnašus; 

    5. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir
priežiūros reikalavimus apmokėti bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos bendrojo
naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės
naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į valdomų sklypų plotą. 

    6. bendrijos įstatų ir vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti
bendrijos  valdymo  organo  organizuojamose  talkose  ir  kituose  bendrojo  naudojimo  objektų
priežiūros darbuose;

   7. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, atsiskaityti su bendrija
pagal visas savo prievoles, pateikti visus duomenis būsimo savininko, tiktai poto gali reikalaukti
pažymos apie atsiskaitymą;

    8.ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo
perleidimo apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš bendrijos pranešti bendrijos
valdymo organui.

       Kitų asmenų teisės ir pareigos
 

  1.  Kitų asmenų teises ir  pareigas nustato priimti  įstatai,  bei  bendrijos  vidaus tvarkos
taisyklės.
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