Pálfy Imre
Szomódon született 1943. január 20-án. Általános iskolába Kocson járt, majd a
tatai Jávorba Sándor mezőgazdasági szakközép-iskolában érettségizett. Felsőfokú
tanulmányait a mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán végezte,
mezőgazdász szakon. Később gépészmérnöki és vállalat gazdasági szakmérnöki
diplomát szerzett. Jártas a közigazgatásban, jogban, könyvelésben is. Első
munkahelye a tatai tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya volt, ahol
szakfelügyelői beosztásban dolgozott, majd a tatai Egyetértés MGTSZ-ben
helyezkedett el agronómusként.
A demokrácia újjászületésének évében, 1990-ben kapott bizalmat Kocs
lakosságától a polgármesteri teendők ellátására. Azokban az években még csak
tanultuk a demokráciát. Pálfy Imre is kereste az utat, hogy tudja faluját
komfortosabbá, szebbé tenni. Az első ciklusban tiszteletdíjért vállalta a
polgármesteri teendőket, ami nem kis feladattal járt. Akkor épült a Faluház, amin
ő is rengeteget dolgozott. Tevőlegesen segített az építkezésben, szervezte a
társadalmi munkát, egy alapítványt hozott létre a kultúrház megépítésére.
Mint mezőgazdász, a parkokban ő vetette el saját kezűleg a füvet. Abban az
időszakban alakult meg a Kábel TV Alapítvány, melynek ő is alapító tagja.
A következő két ciklusban újra bizalmat kapott a lakosságtól, újra őt választották
polgármesterré. Ezekben az időkben került sor a falu gázzal való ellátására, a
csatornahálózat kiépítésére, a szennyvíztisztító telep megépítésére, a
telefonhálózat korszerűsítésére és bővítésére, az utak felújítására, parkok
létrehozására, az óvoda felújítására. A Kocsi kiállító hely megépítésére, a kocsi
korhű másolatának elkészíttetésére.
1999-ben Pálfy Imre javaslata alapján került sor első ízben a kocsitoló
verseny megrendezésére, a montebellunai kapcsolat kiépítésére.
A negyedik ciklusban is indult a helyi választásokon, amit meg is nyert újra.
Ebben az időszakban került sor egy nagy beruházásra, az iskola felújítására.
E mellett ápolta az olasz és az időközben kialakult felvidéki kapcsolatokat is.
Vezette Kocs községet 16 éven át és tette mindezt minimális hitelfelvétellel.
Tavaly ősszel már nem indult a helyi választásokon, de nyugdíjas éveiben sem
pihen, mert elvállalta a Vincze Imre Alapítvány elnöki teendőit.
Két felnőtt fia, egy lány és egy fiú unokája van.

