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Ágasegyháza Község Önkormányzata a község történelmi múltját és jelenének fő
jellegzetességét is tükröző helyi címert és zászlót alkot.
A község címere
1.§.
(1) Ágasegyháza község címere (továbbiakban: címer):
Álló, csücsköstalpú pajzs négyelt, 1. ezüst (fehér)mezejében ötágú aranylombos
faág lebeg; a 2. kék mezőben arany alapon egytornyú, vöröstetejű, arany keresztekkel
ékesített fehér (ezüst)templom áll; a 3. kék mezőben arany alapon, vörös köpenybe és
aranyos-ezüstös páncélba öltözött, baljában kerek pajzsot, jobbjában lángpallost tartó
Szent Mihály arkangyal áll; a 4. ezüst (fehér) mezőben aranyos szőlőfürtöktől terhelt
és szőlőlevelekkel ékes arany szőlővessző lebeg.
A pajzson szembefordult aranyos csőrsisak nyugszik.
Sisakdísz: szembefordult, vörös kalpagos, kék ruhás vitéz kinövő helyzetben, jobbjával
aranyos görbe kardot, baljával háromágú, aranylombú faágat emel magasba.
Sisaktakaró: mindkét oldalon ezüst (fehér) –kék.
(2) A Címer szimbolikája:
A pajzs 1. negyedében szemlélhető ÁG és a 2. negyedében látható templom, vagy régies
kifejezéssel EGYHÁZ, a község ősi ÁGASEGYHÁZA nevére utal, melyet az oklevelek
legkorábban 1353-ból említenek.
A település neve minden bizonnyal a Duna-Tisza közi kunok XIV: századi
megkeresztelkedésének időszakában született.
Feltehetően uralkodói parancsra – kő hiányában fa – és vesszővázas, sárral tapasztott,
ágasfával díszített egyszerű – templomot építettek itt, melyet a nomád életformájukat
feladó és letelepülő kiskunok Ágasegyházának neveztek el.
(A templom akkoriban a kunok szállásterületein ritkaságszámba ment, az itt újabban
alapított és felépített egyház a korai település fontos jelentőségét is mutatja.)
A 3. negyed ábrázolása a település védőszentjét jeleníti meg. Az ősi templom és a község
a török hódoltság időszakában elpusztult. A századunkban épített új templom titulusa és
így a község védőszentje is SZENT MIHÁLY ARKANGYAL, az „égi seregek vezére „.
Szent Mihály napján tartja a község a szokásos búcsúját, amely így a helyi közösség
legnagyobb saját ünnepe.
A pajzs 4. negyedében látható szőlővessző a község mai földművelő jellegére utal, hiszen
a lakosság nagy részének ez a legfőbb kenyérkereseti forrása.
A sisakdíszen látható kiskun vitéz a település múltját jeleníti meg, emléket állítva a
katonai szolgálatot is vállaló kun ősöknek, akik fegyverviselésük fejében nyerték el
kollektív szabadságukat.
A pajzsmező és a sisaktartó ezüst (fehér) - kék színei az egykori Jászkun kerület kékfehér színeit jeleníti meg, hiszen Ágasegyháza is egykoron e terület része volt.
(3)A címert csak hiteles ( színes és fekete-fehér) címerdokumentációknak megfelelően
szabad ábrázolni.
Külön engedély alapján készíthető fából, fémből és textíliából is.

A címer használata
2. §.
(1) A címert a község képviselő-testülete, képviselőtestület tagjai és szervei, az
önkormányzat intézményei és szervezetei – önkormányzati feladataik ellátása
során külön engedély nélkül használhatják.
(2) Magánszemély a foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása során és az (1)
bekezdésbe nem tartozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet tevékenysége során vagy szervezete jelképeként (ennek részeként) a
címert engedély nélkül nem használhatja.
(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni a Címer elkülöníthető elemeire is.
(4) A (2)-(3) bekezdést kell alkalmazni- az önkormányzat lapja kivételével- a
sajtótörvény hatálya alá tartozó sajtótermékek címfeliratára is.
(5) Az önkormányzatnak és szerveinek a címert körbélyegzőn (pecséten) úgy kell
használniuk, hogy a címer körül az alkalmazó testület nevét, vagy személy nevét,
tisztségének megnevezését fel kell tüntetni.
3.§.
(1) A címert alkalmazni kell:
a.) a képviselő-testület alkalmi meghívóin;
b.) az önkormányzat rendezvényein;
c.) az önkormányzat által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon,
kitüntetéseken és emlékérmeken;
d.) A község életével, történetével, fejlődésével foglalkozó (önkormányzati
megbízással készített) kiadványokon, ideértve az idegenforgalmi
kiadványokat is.
(2) A címert állandó jelleggel kell elhelyezni:
a.) a képviselő-testületi tanácsteremben;
b.) az önkormányzat és intézményeinek cégtábláin;
c.) a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében.
(3) Az engedély csak határozott időtartamra adható.
(4) Az engedélynek tartalmaznia kell a címerhasználattal kapcsolatos feltételeket.
(5) A címer használata díjazás ellenében
vagy anélkül engedélyezhető. A
címerhasználati díj mértékét a Polgármester az engedélyben határozza meg.
(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
A község zászlaja (lobogója)
5. §.
Ágasegyháza község zászlaja (lobogója) téglalap alakú, mezője négyelt. Az 1. és 4.
negyed ezüst (fehér), a 2. és 3. negyed kék.
A zászlót rúdra szögezve használják.

A díszzászlón el van helyezve a község címere is, és a szabad széleit aranyrojt
szegélyezi.
A zászló (lobogó) használata
6.§.
(1) A nemzeti ünnepeken a községháza előtt a nemzeti lobogó mellett Ágasegyháza
község lobogóját is fel kell vonni.
(2) A nemzeti zászlót és a község zászlaját a nemzeti és más jeles ünnepek
alkalmával, továbbá a polgármester vagy a képviselő-testület felhívására a
középületekre ki kell tűzni.
(3) A tanácsteremben egymás mellett el kell helyezni a Magyar Köztársaság és
Ágasegyháza Község díszzászlaját.
(4) Nemzeti gyásznapon és a községet ért gyász esetén a községháza előtt félárbócra
engedve kell felvonni a nemzeti és községi lobogót.
Az önkormányzati középületekre pedig fekete – ill. gyászszalaggal kiegészített nemzeti és községi zászlót ki kell tűzni.
Záró rendelkezések
7.§.
(1) A címer és a zászló használata során biztosítani kell, hogy azok tekintélye ne
csorbuljon.
(2) A polgármester a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha
- a címer használatára jogosult az engedélyben meghatározott
feltételeket megszegte,
- vagy a címer használatára egyéb ok miatt méltatlanná vált.
(3) Az engedély visszavonásával kapcsolatos határozat ellen benyújtott fellebbezés
tárgyában a képviselő-testület dönt.
(4) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

ZÁRADÉK:
Ez a rendelet 1997. július 08. napján lép hatályba.
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